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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 003/2018/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

CONSIDERANDO os fatos constantes no pedido de providências nº 

3546-69.2017.811.0007 (Cód. 155011), instaurado em face de condutas 

do Oficial de Justiça FERNANDO VALENTIM MOREIRA, matrícula 27097, 

que retardou o cumprimento de mandados, além de ter usufruído férias 

retendo consigo mandados sem apresentar justificativas, fatos este que 

ensejam apuração de responsabilidade funcional;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados e imputados ao servidor 

configuram, em tese, falta grave, haja vista o descumprimento dos artigos 

655, III e 659, Parágrafo 1º, ambos da CNGC;

CONSIDERANDO que a Administração Pública precisa responder aos 

incidentes disciplinares com presteza e segurança jurídica;

CONSIDERANDO que o processo disciplinar será instaurado independente 

de sindicância, quando houver confissão lógica e forem evidentes a 

autoria e materialidade da infração;

RESOLVE:

I – Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a conduta 

funcional do servidor FERNANDO VALENTIM MOREIRA, matrícula 27097;

II – Designar os servidores membros da comissão processante e 

nomeados por meio da Portaria nº 040/2015/DF, alterada pela Portaria n. 

065/2015, os servidores Ricardo Zapala Wetter - Analista Judiciário, 

Mabyanne Mendonça Sá Arruda Martins - Analista Judiciária, Moacir de 

Castilho - Técnico Judiciário, e Marise Ivete W. Bocardi – Técnica 

Judiciária, para -sob a presidência do primeiro- comporem a comissão 

processante, sem prejuízo de suas atribuições;

III – Fixar o prazo de 60 dias para conclusão dos trabalhos (artigo 81 da 

CNGC), que deverão observar o rito previsto no artigo 86 e seguintes da 

CNGC/MT;

IV – Notifique-se/Cite-se o servidor para que tome conhecimento da 

instauração do Processo Administrativo Disciplinar e para que ofereça 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o que prevê o 

artigo 86 e seguintes da CNGC/MT;

V – Encaminhe-se à Corregedoria-Geral da Justiça e à Coordenadoria de 

Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

cópia desta Portaria e da decisão que determinou a instauração deste 

Processo Administrativo Disciplinar, em atendimento ao artigo 82 da 

CNGC/MT;

VI – Após, encaminhem-se os autos ao Presidente da Comissão 

Processante para o devido processamento.

VII – Dê-se ciência aos membros da comissão processante dos termos 

desta Portaria.

VIII - Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Alta Floresta-MT, 15 de Fevereiro de 2018.

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS
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CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002334-93.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: PRISCILA ALVES GONCALVES Advogado(s) do 

reclamante: TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS, WESLEY 

RODRIGUES ARANTES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros 

(2) Advogado(s) do reclamado: HORST VILMAR FUCHS, ROBERTO 

DUARTE JUNIOR Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se, requerendo o que entender de direito. 

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

necessário. Alta Floresta-MT, 19 de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140753 Nr: 3337-37.2016.811.0007

 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: Marcelo Miranda de Andrade

 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: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659, 

Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5183 Nr: 51-28.1991.811.0007

 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: Marta Dias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Getulio Gediel dos Santos - OAB:16948/MT, JEAN 

ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725, Samara Corinta 

Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito proposto por Maria Dias de Carvalho sobre o inventário e 

partilha do Espólio de Silvio Carneiro, com fundamento no artigo 485, inciso 

III, § 1º e § 2°, do Código de Processo Civil/2015.CONDENO a parte 

requerente no pagamento de custas.Sem condenação em honorários 

advocatícios.CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais, 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.: 70971 Nr: 3942-90.2010.811.0007

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: EBdA, AMLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Erica Cristiane Iocca - 

OAB:MT/16.958-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de modificação de guarda c/c pensão alimentícia e 

regularização do direito de visitas, proposto por Edilson Bernardino de 

Andrade e Àrina Maria Lima de Santana do adolescente Edilson 

Bernardino de Andrade Filho, ambos devidamente qualificados nos autos.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela não homologação 

do acordo e consequente extinção do feito, nos moldes do art. 485, inciso 

IV, do CPC/15.

É o relatório no essencial.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que realmente a representação 

processual é insuficiente para ensejar a concordância da segunda 

requerente e consequentemente deferimento do pedido de homologação 

de acordo, no entanto, não dar a parte chance de se manifestar quanto ao 

levantado pelo Ministério Público, afrontaria o art. 10, do CPC/15.

Pelo exposto, antes de julgar o presente, é imperativo dar oportunidade a 

parte para se manifestar quanto ao aludido pelo órgão ministerial e 

querendo, suprir a presente falta.

Noutro giro, denoto que o autor requereu que fossem cessados os débitos 

relativos à pensão alimentícia em sua folha de pagamento, uma vez que o 

adolescente em questão reside consigo, bem como houve decisão judicial 

determinando que seja expedido ofício a empregadora do requerente para 

findar com o referido desconto (fls. 22).

Neste sentido, DETERMINO que a Secretaria da Vara expeça novo ofício, 

fazendo constar que deverá a empregadora informar nos autos o 

cumprimento da cessação dos débitos referentes à pensão alimentícia do 

adolescente Edilson Bernardino de Andrade Filho.

Intimem-se os requerentes para regularizarem a representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, vistas ao Ministério Público.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50762 Nr: 3408-54.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Martinello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Irene Pereira Valentino, Manoel 

Messias do Nascimento - Espólio, Francisco Matos Filho, Tomaz Aquino 

Pinheiro- Espolio, Tomas de Aquino Pinheiro Filho

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

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

Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:5476/MT, Faber Viegas - OAB:2105-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 188/189 e, para tanto, CITE-SE o inventariante 

Tomas Aquino Pinheiro Filho, no endereço indicado pelo exequente, nos 

moldes do despacho inicial.

Instrua a carta precatória com os documentos indispensáveis para o seu 

devido cumprimento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113418 Nr: 1952-25.2014.811.0007

 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: Meracy Santana de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Vandré dos Santos Correa

 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: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

Com fundamento no artigo 10 do CPC/15, visando evitar decisão surpresa, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto ao pedido de fls. 105/105v.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 149665 Nr: 752-75.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

Investimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Marcelo Bevervanço 

Junior - OAB:42.277/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, existindo conexão entre as ações, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a remessa dos autos r. Juízo da 6ª Vara desta Comarca, 

a fim de serem julgadas simultaneamente, procedendo as baixas e 

anotações de estilo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95880 Nr: 4266-46.2011.811.0007

 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: Osvaldir Colvero, Olinda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doroti Vieira Vendrami, Alexandre Belarmino, 

Orestes Soares da Silva, Severina Antunes da Silva, Anastacio Rúbio 

Alcalde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar arguida pela Defensoria Pública na 

contestação genérica e DECLARO A NULIDADE da citação por edital de 

fls. 94/95, e, via, de consequência, os atos subsequentes, pelas razões 

consignadas no bojo desta decisão.Tratando-se de 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.CITE-SE a parte requerida, no endereço obtido na 

pesquisa de fls. 89, 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.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52943 Nr: 4895-59.2007.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Irene Pereira Valentino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Martinello

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT
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 Vistos.

Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO para o dia 11 de abril de 2018, 

às 13h30min., audiência de instrução e julgamento, para que as partes 

possam produzir provas a respeito do cumprimento do contrato 

entabulado, bem como para que forneçam detalhes quanto a sua 

pactuação, conforme consignado na decisão de fls. 99/99-v.

INTIMEM-SE as partes, bem como as testemunhas por elas arroladas (fls. 

139 e 140).

PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da 

CNGC/MT.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53120 Nr: 5074-90.2007.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomaz Aquino Pinheiro- Espolio, Tomas de Aquino 

Pinheiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Martinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faber Viegas - OAB:2105-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 91/92 e, para tanto, com fundamento no artigo 

313, § 2º, II, do CPC, INTIME-SE o inventariante Tomas Aquino Pinheiro 

Filho, no endereço indicado pelo embargado, para que o herdeiro 

manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva 

habilitação do polo ativo da demanda, no prazo de 30 (trinta) dias, juntado, 

inclusive a documentação necessária, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito.

Instrua a carta precatória com os documentos indispensáveis para o seu 

devido cumprimento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115160 Nr: 3529-38.2014.811.0007

 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: Natalício Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Intermedium S. A.

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Souza Leite - 

OAB:101.856/MG, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 Vistos.

 Por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, INTIME-SE o Estado 

de Mato Grosso para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da proposta de honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara 

atentar-se quanto a prorrogativa prevista no artigo 183, § 1º, do CPC/15.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 7389-13.2015.811.0007

 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: FVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Havendo a necessidade de readequar a pauta, já que a audiência foi 

marcada para o dia 13/02/2018 (feriado nacional), resolvo redesignar à 

audiência para o dia 22 de maio de 2018, às 13h30min., mantendo 

inalteradas as demais determinações.

 Quanto às testemunhas residentes em Comarcas diversas, expeça-se 

carta precatória para que os Juízos de seus domicílios procedam à oitiva, 

cientificando as partes quanto a expedição.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143099 Nr: 4661-62.2016.811.0007

 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: Celso Roberto Sella, C. R. Sella - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arte e Corte Textil Ltda ( Olimpia Camisaria)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL DAN LOPES - 

OAB:OAB/MT 15.678, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristian Luis Hruschka - 

OAB:13.604/SC

 Ante o exposto:1)CHAMO O FEITO A ORDEM para anular a audiência 

conciliatória de fls. 59, bem como o despacho de fls. 68.2) Designo 

audiência de mediação e conciliação que será realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca no dia 16 de maio de 2018, às 13h00min.3) EXPEÇA-SE 

carta precatória, nos moldes dos arts. 237, inciso III e 246, inciso II, ambos 

do CPC/15, no endereço constante nos autos, para CITAR a parte ré, com 

prazo para cumprimento de 20 (vinte) dias, observando-se o disposto no 

art. 344 do CPC/2015 e que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 dias da data supra designada, bem como, que a parte 

requerida deverá comparecer à audiência acompanhada de seu 

advogado. 3.1) CONSIGNE-SE, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344).3.2) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de citação, que as advertências do § 8º do art. 334 

do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte ré 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.4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

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

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

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

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116222 Nr: 4467-33.2014.811.0007

 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: Miguel Paulo Domborowski, Cecilia Domborowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Lúcio Soares da Silva, Sandra Regina 

Said Silva

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

Silvano Ferreira dos Santos - OAB:6317-B

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

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 129, fora determinada a 

intimação das partes para apresentarem eventuais provas a serem 

produzidas, no entanto, não fora estipulado prazo as partes. Assim, 

imperativo desconsiderar a certidão de fls. 130, uma vez que inexistente 

prazo.

Assim, a fim de evitar quaisquer nulidades processuais, INTIMEM-SE as 

partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as eventuais 

provas que pretendam produzir.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 11746 Nr: 595-64.2001.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gráfica Real Ltda, Sergio Tomporoski, Anacleto 

Tomporoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo Viana Resende - 

OAB:6979, Gustavo Eduardo Reis de Siqueira - OAB:6780/MT, Juel 

Prudêncio Borges - OAB:3838/MT, Marcelo Pessoa - OAB:6734/MT, 

Marina Silvia de Souza - OAB:3516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 15.2, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

patrono/procurador da parte autora para manifestar-se nos autos, acerca 

do término do prazo de suspensão, em 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001662-85.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA SILVEIRA DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

MOISES ROBERTO TICIANEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. 1) A presente causa não apresenta 

complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de 

designar a audiência de que trata o § 3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO 

A SANEAR o processo desde logo. Verifico que a parte requerida 

suscitou preliminar de prescrição (Id. 9812675), o que passo a apreciar. 

Tal pleito não merece muitas discussões, uma vez que não transcorreu o 

prazo prescricional entre os pedidos na via administrativos (extratos 

juntados nos autos) e o ajuizamento da presente demanda, destoando por 

completo do período prescricional aplicável ao presente caso (quinquenal). 

Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de 

qualquer especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada 

a matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora 

combatida. Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada 

pela parte ré. Inexistem outras preliminares ou questões processuais a 

serem decididas, razão por que declaro o feito saneado. 2) DEFIRO a 

prova testemunhal requerida por ambas as partes. 3) Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de atividade 

laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício e a 

qualidade de segurado(a). 4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 

03 de abril de 2018, às 13h30min., devendo a Secretaria de Vara proceder 

as INTIMAÇÕES necessárias. CONSIGNE-SE na intimação da autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o 

caso de não comparecimento. CONSIGNO que as testemunhas arroladas 

devem comparecer em Juízo, independente de intimação. 5) DEIXO de 

dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente 

caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do 

CPC/2015. 6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, 

inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 7) PROCEDA-SE a 

Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 19 de fevereiro de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001615-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DOS SANTOS (RÉU)

MARIA RITA FELIX DOS SANTOS (RÉU)

 

Processo: 1001615-14.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do Ofício nº 

50/2018 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis (ID. 11796322), 

podendo prestar as informações solicitadas diretamente junto àquela 

Serventia. Alta Floresta, 19 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO GOMES DOS SANTOS (RÉU)

 

Processo: 1001563-18.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte autora acerca do Ofício nº 51/2015, do 1º 

Serviço Notarial e Registral juntado no Id. 11805005, podendo prestar as 

informações solicitadas diretamente junto àquela Serventia, no prazo 

assinalado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 11096 Nr: 381-73.2001.811.0007

 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: Vitor Hugo Poletto, Ari Heidrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Cabrera, José Roberto Cabrera

 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: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Carlos Eduardo Furim - OAB:6543/MT, CARLOS 

EDUARDO FURIM - OAB:6543/O, Fabiana Schaedler - OAB:38.063/RS, 

Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 Vistos,

 Trata-se de processo em que o perito nomeado informou acerca da 

impossibilidade de efetivar a perícia (fls. 301/302).

 Contudo, os envolvidos discordaram e pediram a nomeação de outro 

“expert”.

É o relato. Decido.

 Tendo em vista que os demandantes entendem possível a realização da 

perícia, revogo a nomeação de fl. 270 e nomeio o agrimensor Alvanir Cirino 

dos Santos, inscrito no CREA sob o número 120067976-8, com endereço 

na Rua França, esquina com a Rua Polônia, Condomínio Residencial Santa 

Rosa, Casa 15, Bairro Santa Rosa, CEP: 78040-340, Telefone: 065 3626 

2101, independentemente de compromisso.

Encaminhe-se cópia integral do processo ao perito, via AR, devendo as 

demais determinações de fls. 270/270-v, serem observadas. Se o 

profissional nomeado também afirmar que a perícia solicitada é inviável, 

intime-se os envolvidos para manifestação em cinco dias e conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109019 Nr: 4485-88.2013.811.0007

 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): Romão Wielevski Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:MT/3884, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:31.618/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos afim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, e seu advogado via DJE, para que 

promova o andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a 

falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso I e 

II, §§ 1.º e 2.º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115626 Nr: 3925-15.2014.811.0007

 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: MÁRCIA REGINA JACOB MARRAFÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:MT13.179-B, FRANCISCA DE SA - OAB:16391/O

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

Mato Grosso - OAB:

 Com tais considerações: 1 - JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos relativos à recomposição salarial para condenar o Estado de Mato 

Grosso 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. 2 – JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. 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 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 Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 59208 Nr: 3782-36.2008.811.0007

 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: Clovis Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza de Carvalho

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

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos afim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, e seu advogado via DJE, para que 

promova o andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a 

falta nele existente, manifestando acerca da certidão de fls. 93, bem como 

acerca da carta precatória devolvida e demais documentos (fls.97/103), 

sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1.º e 2.º, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111628 Nr: 122-24.2014.811.0007

 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: Magali Schreiber

 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: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 2 – JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS.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 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111123 Nr: 6735-94.2013.811.0007

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ines Valverde Arroteia, Edson Arrotéia, 

Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:16.067-MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:5871-MS

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

OAB:4.136-A

 Ante o exposto:1 – RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA deste feito com o 

processo autuado n.º 5840-36.2013.811.0007 que tramita perante a 6ª 

vara desta comarca e EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.2 – 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé 

fixada em 5% do valor atualizado da causa, a ser revertido em favor dos 

requeridos.3 – CONDENO a parte autora em custas e honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, pelo princípio da 

causalidade.4 - Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

15 dias, certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 110976 Nr: 6579-09.2013.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, Maurício Dantas - OAB:1.353-A / PE

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

 Diante da penhora de dinheiro efetivada no feito apensado e do 

requerimento para imprimir efeito suspensivo aos embargos em tela, 

SUSPENDO O PROCEDIMENTO EXECUTIVO APENSADO ATÉ ULTERIOR 

DELIBERAÇÃO.

 Intimem-se os envolvidos para, em até 10 dias, especificarem eventuais 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. O silêncio 

acarretará julgamento imediato.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107529 Nr: 2907-90.2013.811.0007

 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
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reis Dias e Silva Ltda. - ME, Cicero Reis Dias, 

Butamberg Rocha Silva

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Trata-se de processo da meta 02-CNJ, que depende de impulso pelo polo 

ativo.

 Diante disso, intime-se o interessado para andamento em 10 dias, sob 

pena de extinção por ausência superveniente de interesse de agir.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67586 Nr: 548-75.2010.811.0007

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Ferreira de Souza - 

OAB:21801/CE, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:11877-A/MT, 

Diogo Stieven Fleck - OAB:OAB/RS 60489-A, Flávio Santanna Valgas 

- OAB: OAB/PR 44331, Silmara Ruiz Matsura - OAB:MT 9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da carta 

precatória devolvida às fls. 82/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 96333 Nr: 4752-31.2011.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Oliveira Fagundes, José Carlos Pereira, Celso 

Luiz Cocco, José Aparecido de Almeida, Osmar de Oliveira

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

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações e com base no art. 487, I do CPC, julgo 

improcedentes os pedidos.Considerando que não foram apresentadas as 

declarações de miserabilidade de quatro, dos cinco autores, apesar da 

oportunidade conferida, condeno o polo ativo ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.Com o trânsito em julgado, junte-se cópia desta 

sentença no executivo apensado e arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 108496 Nr: 3939-33.2013.811.0007

 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: Edmar Constantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Gobetti

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Moreno Rubio 

Junior - OAB:SP/170.569

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos afim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, e seu advogado via DJE, para que 

promova o andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a 

falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso I e 

II, §§ 1.º e 2.º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 108361 Nr: 3815-50.2013.811.0007

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Parra, Parra e Cia Ltda - ME, Creunice 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Dafini de Paula Saga Gomes - 

OAB:17023/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16.067-MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) do(a) 

requerente a manifestar-se nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, adiante transcrita:

 " Certifico eu, Oficial de Justiça, ao final assinado, que em cumprimento ao 

mandado extraído dos autos com código acima descrito, efetuei diligência 

ao endereço descrito em mandado, mas DEIXEI de EFETUAR a CITAÇÃO 

dos requeridos PARRA E CIA LTDA – ME, bem como seus intervenientes 

garantidores LOURIVAL PARRA e CREUNICE MATEUS PARRA, já que os 

mesmos nem a empresa puderam ser localizados na local informado, 

outros moradores da rua também não puderam informar da existência 

atual do comércio ou localização, motivo pelo qual devolvo o mandado em 

cartório para as medidas pertinentes. É verdade e dou fé. ".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111897 Nr: 426-23.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo Espindola de Oliveira Lima, Ozana 

Baptista Gusmão

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Com tais considerações, julgo parcialmente procedente o pedido do polo 

ativo para RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA 

FASE EXECUTIVA DO FEITO APENSADO, QUE TRAMITA SOB O CÓDIGO 

56694, POR NÃO POSSUIR PERSONALIDADE JURÍDICA.Tendo em vista 

que a inicial foi recebida sem a indicação do valor da causa, de ofício, 

atribuo à causa, o valor de um salário mínimo e condeno os embargantes 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no 

valor equivalente à 20% do valor da causa.Com o trânsito em julgado e 

cumpridas as determinações da nossa Corregedoria com relação às 

custas, arquive-se com as baixas inerentes.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 105672 Nr: 918-49.2013.811.0007

 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: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pellegrini Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:5871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) do(a) 

requerente a manifestar-se nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 106.

"CERTIDÃO

 Certifico, eu, Oficiala de Justiça, que diligenciei ao endereço do mandado 

aos 23/11/2017; 02/12/2017; 04/12/2017; 08/12/2017 e aos 11/12/2017, 

porem não localizei o objeto da apreensão nem mesmo citei MARCOS 

PELLEGRINI PEREIRA.
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Informo que o endereço do requerido trata-se de chácara situada na 

Rodovia MT 208, próximo a Madetrevo, chácara de numeração 500, com 

portão de ferro, sem visibilidade do interior do terreno, sem 

campanhia/interfone.

Das diligencias empreendidas, aos 04/12/2017 às 10h23min, considerando 

que o portão se encontrava aberto, adentrei a chácara, e lá estando NÃO 

LOCALIZEI O OBJETO DA APREENSÃO. Na oportunidade, fui comunicada 

pela esposa Sra. Rosangela Pereira de que o veiculo fora vendido a 

terceiro há anos, não sabendo o paradeiro, ainda, comunicou que o marido 

se encontra em viagem.

 Nas diligencias empreendidas, aos 23/11/2017; 02/12/2017; 08/12/2017 e 

aos 11/12/2017, o portão estava fechado, não conseguindo contatar 

qualquer morador da residência, razão pela qual DEIXEI DE INTIMAR 

MARCOS PELLEGRINI PEREIRA.

Sendo o que havia a certificar. O referido é verdade e dou fé. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 59120 Nr: 3755-53.2008.811.0007

 AÇÃO: Depósito->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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/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 para intimar o 

patrono(a) do(a) requerente a manifestar-se nos autos, no prazo de 5 

dias, acerca da informações prestada pelos Correios quando da tentativa 

de citação do requerido, nestes termos: "MUDOU-SE".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142464 Nr: 4349-86.2016.811.0007

 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: José Sebastião do Amaral, Jusinei Ortiz de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral, Jusinei Ortiz de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/OAB MT

 Posto isso, decido:1 – Vislumbrando a possibilidade de solução 

consensual pelos próprios envolvidos, em especial na resposta, em que 

restou expresso o desejo pela autocomposição, designo sessão de 

conciliação para o dia 03/04/2018, às 15h 40min, que será realizada no 

CEJUSC desta comarca, devendo os envolvidos comparecer 

acompanhados de seus patronos, obrigatoriamente. Os interessados 

deverão ser intimados por intermédio de seus respectivos advogados.2 – 

Pacificado o conflito entre os envolvidos com o auxílio dos facilitadores e 

realizado acordo sob a orientação dos colaborativos advogados, venham 

os autos conclusos para sentença. Consigno a possibilidade de ser 

identificada a importância de realização de outras sessões de conciliação, 

até para o levantamento de informações necessárias para a avença, 

contexto em que serão designadas outras datas pelo próprio CEJUSC.3 - 

Em caso de opção pela heterocomposição na sessão já designada, o 

reconvinte terá 15 dias, contados do dia da solenidade para: a) emendar a 

reconvenção, atribuindo valor e; b) recolher as custas e taxa, sob pena 

de indeferimento.3 – Regularizada a situação processual, concedo o lapso 

temporal de 03 dias para o polo ativo manifestar, se desejar, pois já 

apresentou impugnação às argumentações da reconvenção.Cumpridas as 

determinações acima, conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 117028 Nr: 5154-10.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Patel

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

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

OAB:7133/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Com tais considerações, revogo a decisão de fls. 41/43 e não recebo os 

embargos apresentados.Contudo, antes de extinguir o procedimento em 

tela, até porque ainda não havia decisão no feito apensado com relação à 

garantia ofertada, faculto ao embargante a complementação da exordial 

com a comprovação de que o juízo se encontra garantido no feito 

executivo, em até 30 dias. Decorrido o lapso temporal acima, retornem os 

autos conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118816 Nr: 6575-35.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Com tais considerações, não recebo os embargos 

apresentados.Contudo, antes de extinguir o procedimento em tela, até 

porque ainda não havia decisão no feito apensado com relação à garantia 

ofertada, faculto ao embargante a complementação da exordial com a 

comprovação de que o juízo se encontra garantido no feito executivo em 

até 30 dias. Decorrido o lapso temporal acima, retornem os autos 

conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113705 Nr: 2213-87.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Patel

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

Grosso - OAB:

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

OAB:7133/MT

 Importante, ainda, registrar que a efetividade da demanda executiva é um 

dos objetivos que se almeja alcançar à constrição sobre dinheiro. Nesse 

sentido: 52280010 - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL. PREJUÍZO ÀS PARTES. 

INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015. 

PENHORA ON LINE. DEFERIMENTO. ARTIGO 854 DO CPC/2015. 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL. ARTIGO 835 DO CPC/2015. 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver preju ízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora on line constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada. (TJMT; AI 97667/2016; Lucas do Rio Verde; Relª Desª Marilsen 

Andrade Addário; Julg. 26/10/2016; DJMT 04/11/2016; Pág. 62).Com tais 

considerações, indefiro o pedido de penhora do trator ofertado à fl. 

13.Preclusa esta decisão, pedindo “venia” pelo tempo decorrido desde a 

última atualização, intime-se o polo ativo para a apresentação em até 15 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 11 de 788



dias da nova conta do débito e conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103659 Nr: 5388-60.2012.811.0007

 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): Itaú Unibanco S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17497

 Com tais considerações, indefiro o pedido de efetivação da garantia 

processual por meio do seguro ofertado às fls. 51/52.Tendo em vista que 

não houve determinação judicial para o bloqueio de cotas, deixo de 

analisar o pedido de liberação das mesmas. Decorrido o prazo concedido 

no feito apensado para o polo executado ofertar dinheiro à penhora, 

venham os autos conclusos para análise do pedido de constrição 

“online”.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119152 Nr: 6856-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > 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: Sandro Adir Swiderski, Luciana Regina Egewarth 

Swiderski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica dos Santos, Wanderlan Pereira da 

Silva

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

Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

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

OAB:16889-B

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que não há matérias processuais a serem 

analisadas e que o procedimento se encontra regular, razão pela qual 

declaro o feito saneado.

 Entendendo pertinente o pedido do polo ativo para produção de provas 

orais (testemunhas e depoimento do réu), defiro o pleito e designo 

audiência para o dia 18/04/2018, às 13h 30min, devendo o rol de 

testemunhas ser apresentado até o 2 dias antes da solenidade, se não 

constar nos autos.

 Registro que os pontos controvertidos serão fixados antes das provas 

orais.

 Às providências para a realização da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68577 Nr: 1542-06.2010.811.0007

 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: MAX HUDSON DE OLIVEIRA, MAICON BRULIM DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Guaraldo Torres, Geraldo Torres, 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

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

- OAB:7835/MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:22629/PR, Cleber Tadeu Yamada - OAB:PR/19012, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos 

documentos de fls. 513/515.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60282 Nr: 4814-76.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marlene Ferreira Alves

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:OAB/MT 5416-PF.

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cálculo 

elaborado pela contadoria deste juízo, às fls. 223/224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 96873 Nr: 5361-14.2011.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT/16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) do(a) 

requerente a manifestar-se nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, adiante transcrita:

 "Eu, Oficial de Justiça ao final assinado, certifico que deixei de apreender 

o bem móvel indicado, de propriedade da parte requerida Sra. CRISTIANE 

DE SOUZA FERREIRA, pois nas datas de 24/01/2018 às 09:40h, 

29/01/2018 às 10:00h, e 15/02/2018 às 09:00h, diligenciei no endereço 

indicado no mandado e não encontrei o veículo. Na data de 15/02/2018, foi 

inquirida a Sra. Valéria Araújo, proprietária do imóvel alí localizado, que 

não soube prestar informações sobre o bem móvel e ou sobre a parte 

requerida. Devolvo este mandado a secretaria para atualização do 

endereço da parte requerida, entre outros procedimentos legais.

 Sem mais a certificar, subscrevo, pois é verdade e dou fé.

Alta Floresta-MT, 15 de fevereiro de 2018.

SANDRO CHIMENTO

Oficial de Justiça ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 33441 Nr: 2473-19.2004.811.0007

 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: Antonio Sergio De Col, José Augusto Martinez 

Campana, Rosangela Ribeiro Campana, Wilson Nelli, Lea Sílvia Derenusso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique de Deus Ferreira, Fabiana 

Desmond D'Oliveira Ferreira, Banco do Brasil S/A, Daniel Cardoso da Silva, 

João Silverio Ferreira, Zuleide Maria Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ine Army Cardoso da Silva - 

OAB:08575, Osvaldo Luiz Gabriel - OAB:8670/PR, Robinson Elvis 

Kades de Oliveira e Silva - OAB:PR-16.854

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

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

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11065-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos afim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, e seu advogado via DJE, para que 

promova o andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a 

falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso I e 

II, §§ 1.º e 2.º, do NCPC).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000371-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES COSTA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000371-16.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: SANDRA GOMES COSTA Vistos, Sandra Gomes Costas 

ajuizou procedimento para concessão de alvará judicial para a realização 

de laqueadura tubária durante o parto. Narrou que está em trabalho de 

parto de seu 10º filho, dos quais 8 estão institucionalizados e 1 foi 

adotado. Constou na inicial que pelo fato de ser usuária de substâncias 

ilícitas a autora não finalizou o planejamento familiar e que não possui 

documentos pessoais ou as certidões de nascimento de seus outros 

filhos. Juntou os documentos de fls. 8/14. Com vista dos autos, o promotor 

de justiça opinou pela improcedência da pretensão autoral devido à 

ausência da declaração da vontade da requerente em efetivar sua 

esterilização. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

recebo a inicial e defiro a gratuidade requerida. Analisando os documentos 

que instruem o feito localizei apenas uma assinatura da requerente, 

lançada na declaração de hipossuficiência à fl. 8, datada de novembro de 

2017. Os demais documentos foram preenchidos por médicos, 

conselheiras tutelares, secretária executiva e secretário de saúde. Não 

consta qualquer declaração escrita da requerente de que desejava se 

submeter ao procedimento de laqueadura tubária, que consiste em 

procedimento de esterilização permanente. Sobre o tema, prevê o art. 226, 

§7º, da Constituição Federal: “§7º Fundado nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é 

livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer 

forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.”. O art. 5º 

da Lei 9.263/96 reforça a norma constitucional: “Art. 5º - É dever do 

Estado, através do Sistema Único de Saúde, em associação, no que 

couber, às instâncias componentes do sistema educacional, promover 

condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos 

que assegurem o livre exercício do planejamento familiar.”. A partir do 

exame dos autos, não pode ser averiguada, com a imprescindível certeza, 

a vontade da autora em se submeter ao procedimento, conforme exige o 

§1º, do art. 10, da referida lei: “§1º É condição para que se realize a 

esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em 

documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da 

cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e 

opções de contracepção reversíveis existentes.”. Ainda, como destacado 

pelo Ministério Público, mesmo que houvesse a declaração da autora de 

que optou por fazer cessar sua fecundidade, seria necessário melhor 

estudo para constatar o grau de seu discernimento, pois consta que é 

usuária recorrente de substâncias entorpecentes. Neste sentido impõe a 

lei: “§3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 

1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de 

discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais 

alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.”. Por fim, 

convém rememorar, principalmente pela recorrência de demandas que 

visam o mesmo objetivo, que é vedada a efetivação do procedimento de 

laqueadura tubária durante os períodos de parto, somente podendo ser 

feito em caso de cesarianas sucessivas anteriores. “§2º É vedada a 

esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, 

exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas 

sucessivas anteriores.”. Nessa trilha jurídica: 76383681 - APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Pedido de autorização judicial para 

realização de procedimento médico em parturiente. Laqueadura tubária. 

Falta de legítimo interesse de agir. Pretensão que esbarra na ausência de 

previsão administrativa para a realização do procedimento pelo SUS por 

ocasião do parto. Inutilidade do provimento requerido pelo ministério 

público. Caso concreto em que se faz necessária postulação na via 

própria, de ordem judicial de fornecimento do procedimento médico pelo 

SUS na forma e no momento pretendido pela paciente e recomendado pelo 

médico responsável pela parturiente. Sentença ratificada. Apelo 

desprovido. (TJRS; AC 0174130-66.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Sétima 

Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 21/06/2017; 

DJERS 28/06/2017). Mesmo entendendo a atenção do defensor público, a 

quem rendo homenagens, no intuito de evitar maiores transtornos sociais 

com a vinda de outras crianças no seio da família que carece de estrutura 

psicológica, diante da ausência dos requisitos para laqueadura 

involuntária, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e EXTINGO O 

FEITO, com resolução de mérito. Isento de custas e honorários. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001192-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZAEL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001192-88.2016.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o pedido 

sob o ID 10058206. EXPEÇA-SE conforme pugnado, consignando-se o 

prazo de 10 (dez) dias para as informações solicitadas. Com o aporte do 

determinado, VISTAS dos autos à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que entender por direito, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 14 de outubro 

de 2017 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001192-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZAEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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, na pessoa do seu Procurador, acerca do contido no Ofício 

n. 022/2018/DETRAN/MT, consoante ID 11802215, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que entender por direito, sob pena de extinção 

(despacho ID 10292069) .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000249-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE ANDRADE POLIZELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

PAULO POLIZELLI OAB - 062.453.749-87 (CURADOR)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000249-03.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

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

sentido de regularizar a representação processual (procuração em nome 

da autora, representada por seu curador), bem como juntar aos autos 

declaração de hipossuficiência em nome da requerente, devidamente 

representada, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Transcorrido o 

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 1 de fevereiro de 

2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000083-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO (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 carta precatória. 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-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000096-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA OAB - SP266877 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON - ME (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 carta precatória . 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63841 Nr: 2965-35.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pereira

 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, etc.

Considerando a comprovação do pagamento, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a vinculação dos valores de fls.137/138 para a conta 

judicial com posterior liberação do valor referente aos honorários 

sucumbenciais para a conta indicada à fl.130.

No que tange ao valor de fl.137 (beneficio em prol da exequente), 

determino a liberação de 30% (trinta por cento) em favor do advogado, eis 

que se trata de honorários contratuais, cujo contrato está anexado à 

fl.130.

 Ademais, considerando a certidão do Oficial de Justiça encartada à 

fl.143, 70% (setenta por cento) do valor devido à parte exequente deverá 

ficar vinculada junto à conta judicial até manifestação da parte exequente.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67170 Nr: 6495-47.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Rodrigues de Almeida

 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, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que houve apenas o pagamento dos honorários 

sucumbenciais, expeça-se alvará, observando a conta indicada à fl. 131.

Outrossim, em razão do ofício de fl.149, proceda-se a Secretaria de Vara 

o necessário para efetuar a RPV de acordo com o novo modelo 

estabelecido.

 Com o devido pagamento, voltem-me os autos conclusos para sentença

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110598 Nr: 6175-55.2013.811.0007

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Florencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido pela prática do 

ato descrito nos artigos 10, caput, incisos VI, VIII, IX, X, XI e XII e 11, caput, 

incisos I e VI, ambos da Lei n. 8.429/92, determinando a devolução ao 

cofre público municipal do valor de R$ 14.421,31 (quatorze mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), com correção 

monetária desde a notificação da reprovação das contas (05.12.2008, fl. 

132) e juros desde a citação, aplicando-lhe também a sanção de multa em 

duas vezes o valor do dano, com correção monetária desde a notificação 

da reprovação das contas (05.12.2008, fl. 132) e juros moratórios de 1% 

ao mês desde a citação, e ainda, suspensão dos direitos políticos por 

cinco anos.CONDENO o réu ao pagamento das custas 

processuais.Notifique-se o Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ALIMENTE-SE o Cadastro Nacional de 

Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da 

Resolução nº 44, de 20 de novembro de 2007, do Conselho Nacional de 

Justiça e suas alterações posteriores. Após, AO ARQUIVO com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118097 Nr: 6022-85.2014.811.0007

 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: Multilaser Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Jose Garcia - 
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OAB:134.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no inciso I, do art. 487, do CPC, JULGO 

EXTINTO O FEITO E PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FA 0112-003.936-9, e, 

portanto, DECLARO NULA A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE firmada 

naqueles autos.Condeno o Município Requerido em honorários 

advocatícios no importe de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos 

termos do inciso II, do §3º, do art. 85, do CPC, bem como à restituição de 

custas processuais à Autora.Incabível a remessa necessária devido ao 

valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos (inciso III, §3º, do art. 

496).Transitada em julgado, caso não haja o requerimento de cumprimento 

de sentença dentro de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos, 

observando-se as formalidades necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119627 Nr: 7233-59.2014.811.0007

 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: Naíde Rodrigues Cides

 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:

 Vistos.

1) OFICIE-SE o requerido, com URGÊNCIA, fazendo acompanhar cópia da 

sentença e dos documentos necessários, para que, no prazo de 48 

horas, implante o benefício ao autor, sob pena de pagamento de multa 

diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e incidir no crime de 

desobediência.

 2) Com efeito, após a implantação do benefício, determino que o requerido 

junte imediatamente aos autos o respectivo comprovante.

3) Após o decurso do prazo estabelecido no item “1”, com ou sem o 

aporte do determinado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

entender por direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143627 Nr: 4953-47.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CARLINDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte executada não opôs embargos à execução cf. 

fl.48, defiro o pedido de fl.50, portanto, determino que seja solicitado o 

pagamento ao Presidente do TJMT, nos moldes legais e previstos no art. 

443 e seguintes da CNGC/MT.

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

dias, indique o banco, agência e conta-corrente em nome do titular do 

crédito para o respectivo depósito cf. exigência do art. 443, inciso VI da 

CNGC.

Após, expeça-se a requisição de pequeno valor ou o precatório, 

observando a natureza alimentar e comum do crédito, vez que deverá ser 

requisitado separadamente ante o teor do art. 445 da CNGC.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58910 Nr: 3544-17.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomercindo Basan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente 

ação pelo prazo de 06 (seis) meses.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3)Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98941 Nr: 375-80.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K de Camargo Comércio, KARINE DE 

CAMARGO, Edson Jorge de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento de fl.94, e concedo à parte vistas dos 

autos pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111740 Nr: 251-29.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

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

Edson Arrotéia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-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 Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116725 Nr: 4903-89.2014.811.0007

 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: Cecilia Bruno da Costa

 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:

 Vistos.

Reitere-se o oficio de fl.87, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129541 Nr: 4890-56.2015.811.0007

 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: Artur Queiroz Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funcab- Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA LEDA VICARI - 

OAB:13796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:OAB 113756/RJ
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 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 145925 Nr: 6008-33.2016.811.0007

 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: Marilene Raulino Esgotti, Marcieli Regina Esgotti de Luna, 

Michel Antonio Esgotti, Muriel Fernando Esgotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083, Carlos Eduardo Paro Lopes - OAB:12083/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 intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157933 Nr: 5019-90.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricezar Donizete Benette

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

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

OAB:4.136-A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2015 (Lei 

13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem 

direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de veracidade 

da alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 

dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15.

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

 Pois bem. “In casu”, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos 

legais para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto 

porque a parte autora possui advogado e ter a profissão de artesão.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte Embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove que não possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declaração de imposto de renda 

(2017) holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIRE JACINTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000495-33.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEIRE JACINTO PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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 Inicialmente, registro que no caso concreto é 

inviável a homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo 

autor no Id nº 10760497, porquanto incide o disposto no Enunciado nº 90 

do FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Resta 

evidente no caso dos autos que se trata de LIDE TEMERÁRIA, impondo o 

reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora, pois alterou a 

verdade dos fatos, conforme veremos adiante. Verifica-se que o pedido 

de desistência fora efetivado após a contestação, e é fácil concluir que 

diante da apresentação do contrato, o qual demonstra a contratação de 

serviços telefônicos e documentos pessoais do autor, ID n.ºs 10690504 

10690494, a parte reclamante somente tenta se esquivar do julgamento 

com a resolução do mérito da demanda. Desta feita, deixo de homologar o 

pleito de desistência da ação. No mérito, afirma o autor ter sido negativado 

indevidamente, pois alega jamais ter utilizado os servidos do banco 

requerido. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo jurídico e 

em razão de inadimplência ela foi negativada. Para comprovar a existência 

de relação jurídica anexou contrato de serviços de contratação de plano 

de telefonia, ID n.ºs 10690504 e 10690494. Observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao 

inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por meio da 

negativação. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de serviços bancários. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: 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. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. De 

fato, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços adquiridos, 

de forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi inserida 

corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Sendo assim, a 

inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de 

crédito configura-se exercício regular de direito. Outrossim a doutrina é 

uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os 

processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de 

outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos 

litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das 

expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade 

probatória. Deste modo, o atual Código de Processo Civil estabelece que 

incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante 

não quitou seu débito com a requerida. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. As demandas temerárias abarrotam os 

Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de 
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condenação em custa em primeira instancia e, ainda, atrapalham o eficaz 

e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 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). 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 janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002634-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAM MOTOS OFICINA MULTIMARCAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES DE BRITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002634-55.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SAM MOTOS OFICINA 

MULTIMARCAS LTDA - ME EXECUTADO: ROBERTO GONCALVES DE 

BRITO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que se trata de Execução 

de Sentença Arbitral distribuída perante o Juizado Especial Cível. É cediço 

que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para promover a 

execução dos seus julgados, nos termos do artigo 3º, §1º, I, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: “Art. 3º (...) § 1º Compete ao Juizado Especial 

promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos 

extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado 

o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.” Convém lembrar que a sentença 

arbitral equipara-se à sentença judicial (artigo 31 da Lei nº 9.307/96) e 

constitui título executivo judicial (art. 515, VII, NCPC). Ademais, a 

competência para a execução de sentença arbitral é, conforme o artigo 

516, III, do vigente Código de Processo Civil, do juízo cível competente, 

conforme abaixo transcrito: Art. 516 -. "O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante: (...) III- o juízo cível competente, quando se tratar de 

sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença 

estrangeira ou de acórdão proferido por Tribunal Marítimo." Assim, sem 

sombra de dúvida o Juizado Especial Cível é incompetente para execução 

de sentença arbitral prevista na Lei nº 9.037/96, primeiro porque sua 

competência é limitada à execução dos seus julgados (art. 3º, §1º, I, Lei 

9.099/95) e, segundo, porque há expressa disposição legal atribuindo a 

competência ao Juízo Cível para processamento do cumprimento de 

sentença arbitral (516, III, NCPC). Veja-se a jurisprudência: “SENTENÇA 

ARBITRAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DA LEI 9307/96. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SUA EXECUÇÃO. Nos 

termos do que preceitua a Lei 9099/95, o Juizado Especial é competente 

para execução de seus julgados. Não o é para a execução de outros 

títulos judiciais, como no caso da sentença arbitral referida na Lei 9307/96. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.” 

(Recurso Cível Nº 71001150556, Segunda Turma Recursal Cível, Rio 

Grande do Sul, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 

22/11/2006) Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, declaro a incompetência do Juízo para processar e julgar a 

presente ação e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da 

Lei nº. 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de novembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA APARECIDA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor do ID nº 11577744, para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 17 de fevereiro de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011249-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUEIDE MARQUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 (ADVOGADO)

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011249-46.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SUEIDE MARQUES NOGUEIRA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas 

penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de 

má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser 

premiado com qualquer benesse processual. Nesse sentido segue a 

recente jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 
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este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GOMES DA SILVA DAVIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000734-37.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA GOMES DA SILVA 

DAVIS EXECUTADO: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA Vistos. 

Analisando os autos, constato que o credor postula pela suspensão do 

feito. DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo de suspensão processual, deverá o exequente 

manifestar nos autos imediatamente, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 1000956-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NERI SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000956-05.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELIAS NERI SOBRINHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que 

foi condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de 

sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois 

o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. 

Nesse sentido segue a recente jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. 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: 8010922-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA RODRIGUES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010922-04.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CHEILA RODRIGUES FREITAS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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, 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: 1000332-87.2016.8.11.0007

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 18 de 788



Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TEODORO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000332-87.2016.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAEL TEODORO CORREIA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-98.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIANA POSTAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010336-98.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LIANA POSTAL REQUERIDO: 

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO, AZUL LINHAS AEREAS 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1000508-66.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS FERREIRA ROSA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011116-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO VIEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011116-04.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ FRANCISCO VIEIRA 

FILHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11259037 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

11259047 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11259037, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001375-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA ANTONIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO PAN 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010113-48.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI COLHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010113-48.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VALDINEI COLHADO 

EXECUTADO: SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP Vistos. Analisando o 

processo, verifico que o executado requereu o parcelamento da dívida, 

propondo o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em seis parcelas 

iguais de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme Id. num. 1791838. Instado a 

manifestar, a parte exequente apresentou o cálculo atualizado da dívida e 

manifestou concordância quanto ao pedido de parcelamento, desde que 

observado o valor atualizado do débito (Id. num. 1791840). Dessa forma, 

considerando o lapso temporal entre as manifestações, determino a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o demonstrativo de débito atualizado. Após a juntada do 

cálculo atualizado, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse em parcelar o débito, 

devendo, em caso de concordância, depositar judicialmente a quantia de 

30% do valor atualizado do débito, sendo que o restante deverá ser 

dividido 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

de juros de um por cento ao mês, nos termos do art. 916 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 19 

de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011126-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU MARTINS DA SILVA (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: 

8011126-48.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELISEU MARTINS DA SILVA 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010913-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTIANE IOCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

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: 

8010913-42.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ERICA CRISTIANE IOCCA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011224-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011224-33.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE BARROS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NUNES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000010-67.2016.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO NUNES DE MOURA 

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, 

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: 1000390-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LESLEI RODRIGUES DE CARVALHO (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: 

1000390-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: LESLEI 

RODRIGUES DE CARVALHO 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. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 
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PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011304-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILDA FREITAS WESSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

8011304-94.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA JUCILDA FREITAS 

WESSLER REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVESTRE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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: 

1001311-49.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DOUGLAS SILVESTRE DA 

CRUZ 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001150-39.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

DOMINGOS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011206-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALIBERTO BENICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ELISA MATTER (REQUERIDO)

GILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

GISLAINE APARECIDA ALARCON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO)

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011206-12.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ALIBERTO BENICIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GILSON JOSE DA SILVA, TATIANA ELISA 

MATTER, GISLAINE APARECIDA ALARCON 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORIE ROSA GRASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001708-74.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARJORIE ROSA GRASSI 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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, 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: 1001608-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE DE SIQUEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (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)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

10786111/10786162, pela primeira requerida, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 303404, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

10786111/10786162, bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 19 de fevereiro 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000063-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

FABIO ROCHA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerente do inteiro teor do ID de nº 

10925058, bem como para que informe o número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DILAMARE MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000286-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DILAMARE MARTINS RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

11662825, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a requerente, 

ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar comprovante 

de endereço no seu nome, sob pena de extinção da ação sem resolução 

do mérito. Intime-se. 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: 1000289-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000289-82.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JANDERSON FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, adotar as seguintes providências, sob pena de 

indeferimento da petição inicial: a) Juntar aos autos documento de 

identificação legível. b) Juntar comprovante de endereço atualizado e em 

nome da parte. c) Juntar os documentos de maneira organizada, em 

arquivos separados e devidamente identificados, nos termos do disposto 

no art. 321 do Código de Processo Civil e da Resolução n° 04/2016-TP. 

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: 1000290-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000290-67.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE LEMOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

11663559, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a parte autora, 

ainda, para, no prazo acima assinalado, juntar aos autos comprovante de 

endereço legível, sob pena de indeferimento da petição inicial. 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: 1000291-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000291-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO CARDOSO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, adotar as seguintes providências, sob pena de 

indeferimento da petição inicial: a) Juntar aos autos documento de 

identificação legível (CPF). b) Juntar comprovante de endereço atualizado 

e em nome da parte. c) Juntar os documentos de maneira organizada, 

separadamente e identificados, nos termos da Resolução n° 04/2016-TP. 

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: 1000298-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000298-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO JOSE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado 

e em nome da parte, bem como para juntar os documentos de maneira 

organizada, separadamente e identificados, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Alta 
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Floresta/MT, 8 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GOMES DA SILVA DAVIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000734-37.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA GOMES DA SILVA 

DAVIS EXECUTADO: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA Vistos. 

Analisando os autos, constato que o credor postula pela suspensão do 

feito. DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo de suspensão processual, deverá o exequente 

manifestar nos autos imediatamente, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 53080 Nr: 5054-02.2007.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B

 Processo n.º 5054-02.2007.811.0007

Código: 53080

 Vistos etc.

Se tempestivo, RECEBO o recurso interposto às fls. 242, nos termos do 

art. 593, CPP.

 Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, dê-se 

vistas à defesa para contrarrazões, no prazo legal.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 156027 Nr: 4030-84.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Matuszewki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 Processo n.º 4030-84.2017.811.0007

Código: 156027

 Vistos etc.

Se tempestivo, RECEBO o recurso interposto às fls. 218, nos termos do 

art. 593, CPP.

 Vistas à defesa para apresentar as razões recursais, no prazo legal.

Após, vistas ao Ministério Público para contrarrazões, no prazo legal.

 Posteriormente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161829 Nr: 6997-05.2017.811.0007

 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: Edivaldo Dantas Rodrigues, Eliete Prado dos Santos 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Antonio Brunetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis Araújo da Costa 

- OAB:11.632-MT, Patrick Sharon dos Santos - OAB:14712, Valber 

da Silva Melo - OAB:8927/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 163207 Nr: 650-19.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo da Costa Marques Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilto Sangalli, Sônia Maria Sangalli, 

Agropecuária Encantado LTDA, Instituto Social Educativo e Beneficente 

Novo Signo, Hanne Barb Herling Hinderberger Cardoso de Almeida, 

Roberto Franz, Liorando Caetano Gonçalves

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

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo referente 

a condução do oficial de justiça até o Setor E. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato deprecado. Autos de origem nº 

910-68.2014.811.0094 - vara única da Comarca de Tabaporã-MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123938 Nr: 1805-62.2015.811.0007

 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: Neusa da Aparecida Porto Permonian

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes acerca da perícia 

médica designada para o dia 28/02/2018 às 08h00min. no Hospital Cristo 

Redentor, Rua F nº 590, Setor F, com o médico perito Dr. Tavico Cezar 

Arendt, bem como para que o procurador da parte autora providencie a 
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notificação da sua constituinte para comparecer na data e local da perícia 

munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso 

e exames médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na 

determinação da alegada condição de saúde.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 19/2018 - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE 

PLANTÃO para o mês de MARÇO de 2018, integrada pelos Meritíssimos 

Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao Serviço 

de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão 

Regional do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado 

após o horário final do expediente, com término na sexta-feira seguinte no 

início do expediente

* A Portaria nº 19/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267419 Nr: 17610-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, 

Maria Aparecida Bianchin Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Adalberto Teixeira da Silva, Danilo Varjão Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT

 Vistos

1 - Ciente das decisões emanadas da CGJ quanto aos pedidos da Oficial 

Interina, devendo se proceder ao acompanhamento das noveis 

modificações, a fim de verificar as implementações requeridas e já 

deferidas.

2 - Quanto a manifestação de fls. 570/577, deve ser aberto procedimento 

especifico para tal finalidade.

Outrossim, verifica-se que há nos autos noticia de que quando da 

assunção da interinidade, o Sr. Danilo Alves Varjão teria declarado que 

teria pago divida anterior no montante de R$ 100.038,80.

Confunde-se ao dizer sobre dívidas do Cartorio com FUNAJURIS, a 

fornecedores ou trabalhistas, posto que o valor apontado e do qual foi 

intimado é atinente ao Livro de Deposito Prévio no periodo em que o 

mesmo esteve a frente da serventia.

 Nada tem a ver com o julgado apontado, sendo certo que se trata de 

dinheiro de particulares, devendo o mesmo rebater os relatorios do proprio 

livro, extraidos do sistema que ele mesmo contratou para a serventia.

Não traz nenhum documento nesse sentido, motivo pelo qual indefiro o 

pedido de exclusão do mesmo, devendo ser aberto procedimento para tal 

finalidade, encaminhando-se para o Ministério Público, que já recebeu 

copias do Livro de Deposito Previo mediante despacho nos autos de 

codigo 257911.

Intime-se.

3 - às providencias.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162483 Nr: 3686-88.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 Vistos.

1.DETERMINO a liberação do valor depositado em favor do exequente e, 

por conseguinte, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art.924, II, CPC/2015.

2.Custas e despesas processuais, se houver, pela parte executada. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192115 Nr: 11769-25.2014.811.0004

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: EBFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

3.Designada audiência de tentativa de conciliação, a parte Autora não 

compareceu (fls.78). Diante disso, vieram-me os autos conclusos.4.É O 

RELATÓRIO. DECIDO.5.Compulsando os autos verifica-se que alguns 

pontos que possibilitariam o deslinde da causa e a correta partilha dos 

bens não restaram esclarecidos, por conseguinte, desconsidero o item “3” 

da decisão de fls. 75.6.Desta feita, DEFIRO a produção de provas orais 

consistentes na oitiva de testemunhas, com fundamento no art. 370, 

CPC/2015, a fim de que sejam esclarecidas as datas de início e término da 

aludida união estável, bem como as datas de aquisição e venda dos bens 

móveis e imóveis elencados na inicial e contestação.7.Por corolário, desde 

já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 04 DE ABRIL 

DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo a parte 

apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).8.CABE AO ADVOGADO DA PARTE 

INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, 

DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual 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 (art. 455, §1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO 

DO JUÍZO. A inércia na realização da intimação a que se refere importa 

desistência da inquirição da testemunha (§ 3º, art. 455, CPC/2015).9.A 

parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173200 Nr: 6366-12.2013.811.0004

 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: Aclécio Berlindo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donivaldo Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 

17.060, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030, Vanessa 

Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037

14.Diante disso, INTIME-SE o Requerido para que deposite os valores 

relativos aos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.15.Após, CUMPRA-SE, integralmente os itens “6”, “7” e “8”, 

de fls. 187/187vº, levando-se em conta os quesitos já apresentados pelo 

Autor às fls. 148 e pelo Requerido às fls. 156/159.16.Expeça-se o 

necessário.17.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193940 Nr: 13037-17.2014.811.0004

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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Takashi Ichikawa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito do processo, na forma do art.487, I, CPC/2015.16.Por conseguinte, 

CONDENO o autor no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art.85, §§2º e 3º, CPC/2015, verbas que ficam sob a 

condição suspensiva de exigibilidade (art.98, §3º, CPC/2015), já que 

deferida a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol do 

autor (fl.140).17.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269788 Nr: 877-18.2018.811.0004

 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: JBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ausentes os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de 

majoração dos alimentos provisórios.10.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 03/04/2018, às 13h30min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).11.Saliento que o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).12.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. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público, caso haja incapazes. 13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art.98, §3º, CPC/2015.14.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269953 Nr: 984-62.2018.811.0004

 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: Valeria Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Bahia - Via Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO à empresa CASAS BAHIA a 

exclusão do nome da parte autora do SERASA em razão da parcela 

vencida em 30/10/2017, referente ao contrato nº. 21138800117810, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais (art.139, IV, CPC/2015).12.OFICIE-SE à CDL 

regional.13.CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 24 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).14.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. 15.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art.98, §3º, CPC/2015.16.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

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

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259753 Nr: 12725-36.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilta Pereira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 3256-49.2006.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando as informações 

trazidas à fl. 187, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora/exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196017 Nr: 1129-26.2015.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Batista Alves Bueno, Cacildo Marques 

da Silva

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

OAB:22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não expedi mandado de citação para a requerida 

Elaine Batista Alves Bueno, haja vista que o endereço informado às fls. 64 

versos não consta o bairro. Neste ato, intimo o advogado da parte autora 

para fornecer o endereço completo da requerida. É o que me cumpre 
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certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208879 Nr: 8818-24.2015.811.0004

 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: Euripia Martins de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259010 Nr: 12165-94.2017.811.0004

 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 Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2253 Nr: 145-72.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO EUGÊNIO DOS SANTOS - 

OAB:6832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 145-72.1997.811.0004 –ID.2253

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: CERAMICA ARAGUAIA LTDA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Ceramica Araguaia Ltda, CNPJ: 

33048273000165Inscrição Estadual: 130767107, brasileiro(a), Endereço: 

Atualmente Em Lugar Incerto e Não Sabido, CARMEN SILVIA RODRIGUES 

XAVIER, Atualmente em lugar incerto e não sabido e NELVY FONTES 

XAVIER

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADOS ACIMA MENCIONADOS PARA 

QUE SE MANIFESTEM QUANTO AOS VALORES PENHORADOS NESTES 

AUTOS VIA BACEN JUD.

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, JULIA DA SILVA 

TEIXEIRA BUTTNER, digitei.

Barra do Garças - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270493 Nr: 1347-49.2018.811.0004

 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): CENTRO OESTE PECAS E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo MITSUBISHI L200 CD 

TRITON 4XA AT 3.2, cor BRANCA, ano/modelo 2012/2012 chassi: 

93XJNKKB8TCCC45062, PLACA OAZ1251, RENAVAM 458169188, 

conforme descrito na inicial, fl.05.9.Executada a liminar, CITE-SE a 

requerida para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias (no valor 

integral do débito R$ 36.63,08 fl.07) 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 10.931/04.10. O veículo ficará 

depositado com os representantes legais do requerente.11.Caso os 

representantes legais do requerente não levantem o bem logo após a 

apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, devendo o 

autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido.12.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268208 Nr: 18184-19.2017.811.0004

 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: Joaquim de Freitas Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: halaiany Figueredo silva - 

OAB:17912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

movida pelas partes acima mencionadas, todos qualificadas nos autos.

A parte autora alega um dos cabos de alta tensão da Requerida se soltou 

do poste e caiu sobre seu terreno, causando grande incêndio na 

propriedade, deixando devastado seu pasto.

Ainda, afirma que os moradores da região ficaram sem fornecimento de 

energia por dias.

Ademais, aponta que no intuito de recuperar o pasto queimado foi 

obrigado a assinar contrato de empreita no valor de R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais).

Assim, o Requerente pugna pelo ressarcimento dos gastos materiais com 

a recuperação do pasto bem como indenização por dano moral decorrido 

do episódio.

Desta feita, CITE-SE a Requerida e INTIME-SE-A, para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE ABRIL DE 2018 ÀS 

16:00 HORAS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 26 de 788



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. 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. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.

Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11, CPC).

Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, CPC.

OBSERVE-SE o Oficial de Justiça, as prerrogativas insculpidas no art. 212, 

§2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 41086 Nr: 609-52.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar Antônio Thomas, MANUEL ALCEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por OMAR ANTÔNIO 

THOMAS em face DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Inicialmente homologo os calculo de folhas 404/407, parcialmente, apenas 

em relação à MANUEL ALCEU DE SOUZA E LUIZ PAULO FONÇALVES DE 

REESENDE.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO/RPV em favor 

de MANUEL ALCEU DE SOUZA E LUIZ PAULO FONÇALVES DE 

REESENDE, conforme cálculos de folhas 404/407, devendo ser-lhe 

priorizado o pagamento do crédito forte no artigo 100, § 2º da Constituição 

Federal.

 Observe-se os formulários atinentes.

 De outra banda, ante ao que consta da petição de folhas 415, quanto ao 

exequente OMAR ANTÔNIO THOMAS, INSTAURO INCIDENTE DE 

COMPENSAÇÃO nos próprios autos.

 Via de consequência, havendo o exequente rechaçado a pretensão de 

folhas 420/421, determino que o executado no prazo de 10 (dez) dias 

acoste nos autos as CDA’s constituídas em nome do de OMAR ANTÔNIO 

THOMAS, nos termos do artigo 6º, § 1º RESOLUÇÃO Nº 115, DE 29 DE 

JUNHO DE 2010.

 Aportando nos autos a manifestação, ouça-se o Exequente, no prazo de 

05 dias.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269637 Nr: 765-49.2018.811.0004

 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: Reginaldo de Oliveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Barufei, Sul America Cia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

movida pelas partes acima mencionadas, todos qualificadas nos autos.

A parte autora alega um dos cabos de alta tensão da Requerida se soltou 

do poste e caiu sobre seu terreno, causando grande incêndio na 

propriedade, deixando devastado seu pasto.

Ainda, afirma que os moradores da região ficaram sem fornecimento de 

energia por dias.

Ademais, aponta que no intuito de recuperar o pasto queimado foi 

obrigado a assinar contrato de empreita no valor de R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais).

Assim, o Requerente pugna pelo ressarcimento dos gastos materiais com 

a recuperação do pasto bem como indenização por dano moral decorrido 

do episódio.

Desta feita, CITE-SE a Requerida e INTIME-SE-A, para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE ABRIL DE 2018 ÀS 

16:00 HORAS.

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. 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. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.

Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11, CPC).

Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, CPC.

OBSERVE-SE o Oficial de Justiça, as prerrogativas insculpidas no art. 212, 

§2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270437 Nr: 1307-67.2018.811.0004

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LEAL S. JÚNIOR - 

OAB:10.809-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Petição Avulsa, conforme o disposto nos incisos I e II, do 

item 3.1.22, do artigo 1º do Provimento 31/2015, da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso, emanada pelo BANCO BRADESCO S/A em face 

de ANTONIO CARLOS VIDAL requerendo a apreensão de veículo 

localizado neste município, conforme previsão legal pelo artigo 3º, § 12, do 

Decreto Lei 911/69 - com redação pela Lei 13.043/2014.

 2. O requerimento tem como fundamento jurídico, o disposto no item 

3.1.22. da CNCG-CGJ-MT e o esboçado no Capítulo II, Seção II, Art. 101, § 

12º, da Lei 13.043/2014, que atribuiu nova redação ao Decreto Lei 911/69.

3. O dispositivo legal elencado, cita:

A. “§ 12º. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo”.

4. No caso em tela, verifico que a súplica está amparada por lei, bem como 

o pedido foi instruído com cópia da petição inicial, decisão liminar e 

instrumento de mandato, de acordo com o que dispõe o item 3.1.25.1 da 

CNCG-CGJ-MT.

 5. Posto isto, determino seja procedida a busca e apreensão do bem, 

comunicando-se o Juízo de origem via malote digital, bem como sejam 

tomadas as providências pela suplicante, visando à retirada do local de 

depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme o 

ordenado no item 3.1.25 da CNCG-CGJ-MT (Provimento 31/2015, sob pena 

de devolução do bem e extinção do presente incidente processual.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270931 Nr: 1614-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Atletica Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:OAB/MT 16.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1614-21.2018.811.0004 (CÓD. 270931)

AÇÃO INOMINADA
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REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARAGUAIA

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO INOMINADA movida pela ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 

ARAGUAIA .

 2. O autor afirma que integra o quadro de equipes que participam do 

Campeonato Estadual de Mato Grosso representando o Município de Barra 

do Garças-MT.

 3. Assevera que este Juízo proferiu decisão nos autos n. 248122 

determinando a interdição do Estádio “Zeca Costa”. Alega que o Município 

saneou as irregularidades encontradas no local. Requer a realização da 

partida designada para o dia 10/02/2018, às 16 horas. Aporta ao feito os 

documentos de fls. 06/17.

4. O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, fls. 18/19.

 5. Em fls. 20/25, foi proferida decisão mantendo a interdição do Estádio.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Inicialmente, recebo o feito no estado em que se encontra, tornando 

válido todos os atos praticados.

 8. Tendo em vista a data pleiteada na inicial para realizar o evento já 

decorreu, verifico a perda do objeto da presente demanda, por clara 

ausência de interesse de agir da parte.

 9. Diante do exposto, em razão da perda do objeto da ação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do CPC/2015.

10. Ciência ao Ministério Público.

 11. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 16 de fevereiro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 260582 Nr: 13338-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->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: Agropecuária Vale do Sonho Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Ferreira Bueno - 

OAB:217597/SSP/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Pedido de Retificação de Registro Imobiliário intentado pela 

AGROPECUÁRIA VALE DOS SONHOS LTDA, qualificada nos autos, 

visando o desbloqueio e regularização da matrícula do imóvel nª 44.955, 

bloqueada por ato administrativo, nos autos 352-41.2015.811.004, em 

razão de inconsistência acerca da abrangência do imóvel. Assim, neste 

feito, busca a elucidação da dúvida suscitada e, consequentemente, a 

regularização do registro.

Inicialmente, recebo a emenda de folhas 182 e verso e documentos de 

folhas 183/243 para que surtam os jurídicos e legais efeitos.

Visando o prosseguimento do feito, inicialmente, destaco que a via 

adequada para processamento deste tipo de procedimento é pelo rito 

comum, previsto no artigo 318 do Código de Processo Civil (antigo rito 

ordinário), com as prerrogativas e exigências daí decorrentes e a plena 

observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, 

notadamente o contraditório e a ampla defesa. Isso porque poderá haver 

conflito de interesses diante da possibilidade haver de nulidade de pleno 

direito na origem, seja por erro ou duplicidade de correntes filiatórias, bem 

como pelo fato de que, o provimento jurisdicional aqui deliberado poderia 

atingir eventuais terceiros interessados, os quais necessariamente seriam 

prejudicados.

 Assim, CITEM-SE os confinantes, no endereço declinado na petição inicial, 

via correios, para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, observando-se o disposto no art. 335, CPC/2015.

EXPEÇA-SE mandado de citação por edital para eventuais terceiros 

interessados (art. 256, I, CPC/2015).

INTIMEM-SE, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. 

Remetam-se cópias da petição inicial e documentos.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264545 Nr: 15858-86.2017.811.0004

 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: ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

II, do CPC/2015.

CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE 

ABRIL DE 2018, às 13h30min (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.

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).

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.

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.

 Observada a condição financeira do Requerente FIXO os alimentos 

provisórios à razão de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo 

vigente, a ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante recibo, em 

consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista a 

oferta do Requerente.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268358 Nr: 18297-70.2017.811.0004

 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: Lindomar Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida pelas 

partes acima mencionadas, todos qualificadas nos autos.

O autor alega foi parado por uma guarnição da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso, ocasião em que fora constatado mandado de prisão aberto 

a homônimo, ocasionando seu recolhimento para averiguação junto à 

Delegacia de Polícia.

 Ademais, aponta que ficou recluso em cela da Delegacia de Polícia de 

04h30min até às 15h do dia seguinte, passando por situação 

constrangedora e vexatória.

Assim, o Requerente pleiteia indenização de caráter moral junto ao 

Requerido.

Em razão da improbabilidade de composição das partes uma vez que o 

legitimado passivo é Fazenda Pública Estadual, DEIXO de designar 

audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, §4º, II, 

CPC.

Cite-se o requerido para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme previsto no artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
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fatos articulados pelo autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo 

Civil).

 DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, CPC.

OBSERVE-SE o Oficial de Justiça, as prerrogativas insculpidas no art. 212, 

§2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268572 Nr: 11-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. M. de Oliveira Rezende - ME, Cleri 

Aparecida Mendes de Oliveira Rezende, Elias Caldeira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S. A. em desfavor de C. A. M. DE OLIVEIRA 

REZENDE- ME E OUTROS, todos qualificadas nos autos.

CITE-SE os Executados para pagarem, no prazo de 03 (três) dias 

conforme artigo 829, Código de Processo Civil, o valor da dívida 

apresentada, ou oferecerem bens à penhora, caso o Exequente não os 

tenha indicado, nos termos do §2º, do artigo supracitado.

Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do artigo 841, 

§§ 1º e 2º, do mesmo diploma legal.

Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 914, do 

Código Adjetivo Civil), no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 915, do mesmo 

códex civil), contados na forma do artigo 231, do Código Processual Civil. 

Os embargos não terão efeito suspensivo (artigo 919, do mesmo código 

legal).

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão os Executados requerer que seja admitido pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (artigo 916, do Código Processual Civil).

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos Executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil).

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270561 Nr: 1387-31.2018.811.0004

 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: Lares Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES 

ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por 

LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face de COBREMACK 

INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

 2. Em fls. 31/32, foi proferida decisão concedendo o pedido de urgência 

para determinar a intimação do demandado para proceder a exclusão do 

nome do autor no protesto.

 3. O suplicante pleiteia que a exclusão de seu nome seja realizada 

diretamente pelo Cartório de Registro de Imóveis, fl. 35.

4. Considerando que a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis possui maior celeridade e efetividade da medida, uma vez que o 

suplicado possui residência em Santana de Parnaíba- SP, DEFIRO o pedido 

do suplicante e DETERMINO a expedição de Ofício ao Cartório do 2º ofício 

deste Município para proceder a exclusão do nome do demandante nos 

débitos indicados em fls. 31/32, no prazo de 05 (cinco) dias.

 5. Cumpra-se a decisão de fls. 31/32, procedendo-se a citação do 

requerido.

 6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271063 Nr: 1668-84.2018.811.0004

 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: Rafael Rosa Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Luiz Gallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O impetrante adentrou com o mandamus contra o Secretário de Estado de 

Fazenda, deste modo, compete ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

processar e julgar a demanda, conforme o disposto no artigo 96, alínea 

“g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso: (...) Diante do exposto, 

declaro ex ofício a incompetência absoluta deste Juízo, para processar e 

julgar a presente demanda, nos termos do artigo 64, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.9.Remetam-se estes autos ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34155 Nr: 403-72.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Bortoli Junior - 

OAB:5.620-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

403-72.2003.811.0004, Protocolo 34155, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207621 Nr: 8090-80.2015.811.0004

 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: Eva de Oliveira Carvalho

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

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

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8090-80.2015.811.0004, Protocolo 207621, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91879 Nr: 5694-43.2009.811.0004

 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: Gilberto Barreta Júnior, Adriana Alcantara Barreta 

Bortolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5694-43.2009.811.0004, Protocolo 91879, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163857 Nr: 5536-80.2012.811.0004

 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: Carlos Augusto Aguiar Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jadir Fernandes Moreira, Maria 

Zilma Caldeira Duarte Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5536-80.2012.811.0004, Protocolo 163857, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213930 Nr: 11840-90.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSN, Edejane Santana Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Nery dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

11840-90.2015.811.0004, Protocolo 213930, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216644 Nr: 834-52.2016.811.0004

 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: Antonia Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

834-52.2016.811.0004, Protocolo 216644, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241153 Nr: 70-32.2017.811.0004

 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: Arhur Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Barra do Garças - OAB:000/MT, Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

70-32.2017.811.0004, Protocolo 241153, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240446 Nr: 16645-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 

28.789

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

16645-52.2016.811.0004, Protocolo 240446, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207028 Nr: 7785-96.2015.811.0004

 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: Júlio Cézar Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7785-96.2015.811.0004, Protocolo 207028, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235783 Nr: 13273-95.2016.811.0004

 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: Dejanira Costa de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giuliano Costa de Moura, Município de Barra do 

Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

13273-95.2016.811.0004, Protocolo 235783, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176637 Nr: 10674-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Iracy 

Firmino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10674-91.2013.811.0004, Protocolo 176637, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232729 Nr: 11021-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdM, ANN, DBHNS, LNC, TdJC, WNB, CdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ruyderlan Ferreira 

Lessa - OAB:RR 386-N

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LHAYANE NOGUEIRA CHAVES, 

brasileiro(a), solteiro(a), menor, atualmente em local incerto e não sabido 

TEREZINHA DE JESUS CHAVEZ, Rg: 2434221, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido CAMILA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, Cpf: 

00289454255, Rg: 261127, brasileiro(a), solteiro(a), funcionária pública 

estadual. 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: No ano de 1982, alega a autora que sua genitora 

envolveu-se com a pessoa de VIBALDO NOGUEIRA DE BARROS. No 

entanto, a autora foi registrada em nome de ANTONIO GOUVEIA DE 

MORAES e acreditava ser a sua filha biológica, até a realização de exame 

de DNA que comprovou o contrário. Diante disso, a autora tomou 

conhecimento de que VIBALDO NOGUEIRA DE BARROS possivelmente é o 

seu genitor, mas faleceu em 24.09.2012, deixando herdeiros. Sendo 

assim, a autora REQUEREU a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita; a citação dos requeridos; a intimação do representante do 

Ministério Público; a realização de exame de DNA entre a autora e os 

requeridos para que ao final seja comprovada a verdadeira identidade 

familiar.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

PATERNIDADE “POS MORTEM” CC RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

movida por CHYLLIANE SOUZA GOUVEIA em desfavor de ANTONIO 

GOUVEIA DE MORAES E OUTROS, todos qualificados nos autos.O 

requerente, às folhas 61/64 pugnou pela exclusão do polo passivo das 

rés Terezinha de Jesus Chaves, representante legal de Lhayane Nogueira 

Chaves e Camila de Oliveira Nogueira, em razão da dificuldade de 

localização das referidas partes. Pois bem, No caso em tela, ao compulsar 

o feito constato que fora regularmente citados os réus:1.Antônio Gouveia 

de Moraes, fls. 31;2.Artur Nogueira Neto, fls. 52;3.Wellber Nogueira Barros 

fls. 55;4.David Bem Hur Nogueira Silva, fls. 27v;Por outro lado observo que 

as requeridas Terezinha de Jesus Chaves representante legal de Lhayane 

Nogueira Chaves e Camila de Oliveira Nogueira não foram encontradas em 

mais de uma ocasião, tendo, inclusive, sido efetuada busca de endereço 

em sistema eletrônico conveniado, sem, contudo obter êxito. Quanto ao 

pedido de exclusão da parte, entendo que não é o caso de deferimento 

haja vista que o polo passivo, no caso dos autos representa o 

ESPÓLIO/SUCESSORES do de cujus VIBALDO NOGUEIRA BARROS, 

falecido em 2012.E, a exclusão dos sucessores Lhayane Nogueira 

Chaves e Camila de Oliveira Nogueira causaria a nulidade do feito, razão 

pela qual o indeferimento do intento é medida que se impõe. Por outro lado, 

entendo ser o caso de citação das referidas corrés, via edital, por 

vislumbrar que já se esgotaram os meios possíveis para que fossem 

localizadas e cientificadas pessoalmente acerca desta contenda.Portanto, 

presentes os requisitos do artigo 256, inciso I e § 3º c/c o art. 257 I, ambos 

do CPC.Posto isto, INDEFIRO o pedido de exclusão das rés formulado às 

folhas 64, DETERMINANDO, por conseguinte a citação das referidas 

partes, VIA EDITAL com o prazo de 20 DIAS, forte no artigo 257, III do 

CPC.Decorrido o prazo sem apresentação de resposta, remeta-se o feito à 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, para fins do Parágrafo Único do artigo 

72 do CPC.Cumprido os atos supramencionados, havendo interesse de 

incapaz (Ré), abra-se vista ao Ministério Público a fim de que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias. Somente após o cumprimento de todas as 

determinações é que o feito deve vir-me concluso para SANEAMENTO, 

observando-se o disposto nos artigos 139, IX e 357 e ss. do 

CPC.Intime-se. Às providências. 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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 16 de fevereiro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263727 Nr: 15321-90.2017.811.0004

 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: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 1339-92.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Processo nº 1275-85.2006 – Código 57675

Vistos.

Defiro o pedido retro.

 Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens descritos às fls. 

167/169.

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.: 96603 Nr: 1558-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Itamar Alves Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A, Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141/BA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:16780/BA, 

Marcelo Orabona Angelico - OAB:94389/SP, Maria Cecília Galbiatti 

de Oliveira - OAB:MT 7.814, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A, 

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, PATRÍCIA 

ANTUNES FERNANDES - OAB:26397/PE

 PROCESSO Nº 1558-66.2010.811.0004 (CÓD. 96603)

EXECUÇÃO DE SENTENÇA

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o exequente para que se manifeste acerca da 

impugnação de fls.610/321, sob pena de extinção do feito sem resolução 

do mérito.

 Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161778 Nr: 2738-49.2012.811.0004

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Saldanha Farias & Cia Ltda - Me, Vilson 

Saldanha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 161778

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls.167, nos termos dos artigos 274 e 

876, §2º, ambos do Código de Processo Civil, considero intimados os 

requeridos.

Dessa forma, defiro o pleito de fls.170, quanto à adjudicação das cotas 

penhoradas (fls.158), determinando seja expedido ofício à Junta Comercial 

para lavratura do auto de adjudicação.

Após, diga o autor.

 Expeça-se o necessário.

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.: 212917 Nr: 11187-88.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSRS, GQSRS, DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdRS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11187-88.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 212917

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por MARIANA 

SILVA RESENDE SOUZA E GLEICE QUELE SILVA RESENDE SILVA, 

menores impúberes, representadas pela genitora DANIELE DOS SANTOS 

SILVA, em face de RODRIGO PEDROSO DE RESENDE SOUZA.

Conforme se verifica dos autos, às fls. 50, foi determinada, por este Juízo, 

a intimação das exequentes, através de sua representante legal, 

atendendo ao pedido feito, às fls. 49, pela Defensoria Pública local - a qual 

assiste a parte autora -, para que deem prosseguimento ao feito, bem 

como compareçam à instituição assistente a fim de que prestem 

informações, tais como o endereço atual do executado.

Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

previsto para cumprir a diligência determinada, como consta na certidão de 

fls. 61. 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 as exequentes, 

pessoalmente, por meio da representante legal, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir o determinado às fls. 50, 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, 16 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215037 Nr: 12469-64.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Gonçalves da Silva Ltda, Divino Gonçalves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 215037

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Em face da ausência de bens, intime-se o exequente para se manifestar 

no prazo de 10 dias, inclusive acerca do protesto, nos termos do artigo 1º, 

parágrafo único, da Lei 9.492/97.

 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.: 263157 Nr: 14972-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA, HELOISA 

SILVA DOS SANTOS, Lionésio Sousa Silva, Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14972-87.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 263157

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de F.S. DOS SANTOS E CIA LTDA – ME E 

OUTROS.

Conforme se extrai dos autos, consta despacho deste Juízo, às fls. 58, 

recebendo a inicial, bem como citando os executados e os intimando para 

o pagamento do valor da dívida apresentada ou oferecimento de bens à 

penhora, sob pena de expedição de mandado para o cumprimento do 

procedimento avaliativo e da respectiva constrição judicial.

 Às fls. 60, o exequente fora intimado, por meio de seu procurador, no 

prazo assinalado, para efetuar o recolhimento devido ao Meirinho no valor 

de R$ 54,00 (cinquenta e quatro 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, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para o cumprimento da diligência, sem o depósito esperado, 

como consta na certidão de fls. 61. 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. 59, 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, 16 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5405 Nr: 307-19.1987.811.0004

 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: Márcia Helena Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espólio de WALDEMAR BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 

17929, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira da Rosa - 

OAB:OAB/MT 17.929

 Processo nº 307-19.1987 – Código 5405

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental 

requerendo o sobrestamento dos autos de Embargos de Terceiros 
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autuado sob o código 78648 e código 78019.

Ocorre que, analisando aqueles autos, constata-se que os dois 

processos encontram-se em fase de recursos, tendo sido, inclusive, 

determinada a remessa para o Tribunal de Justiça, extrapolando, assim, a 

competência deste Juízo para análise do pedido de fls. 425/433.

De lado outro, verifica-se que os herdeiros requereram a conversão do 

inventário em arrolamento sumário, dessa forma, a fim de dar termo ao 

inventário que se arrasta por décadas, intime a inventariante para prestar 

conta, demonstrando os bens sucessíveis, as despesas realizadas e 

pagas, atentando para os bens que foram objetos dos embargos de 

terceiros que foram julgados procedentes, independentemente do transito 

em julgado.

 Após, volvam-se os presentes autos conclusos.

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.: 162702 Nr: 3987-35.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Pneus Ltda, Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 PROCESSO Nº (CÓD. 162702)

Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor apresentado pelo exequente (fls. 257/258), sob pena de aplicação 

de multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

execução, conforme §1º, do art. 523, do CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

 4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 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, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

 5. Ainda, EXPEÇA-SE mandado de despejo, devendo o imóvel ser 

desocupado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da Lei 8.245 de 

1991, conforme acordado à p. 145/146 e homologado à p. 147.

6. Expeça-se o necessário. 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.: 163952 Nr: 5656-26.2012.811.0004

 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: Victor Ivo Geracino dos Santos Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Humberto Rosa, Jacira Gomes Oliveira 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 PROCESSO Nº 5656-26.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 163952

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE com pedido tutela antecipada, 

proposta por VICTOR IVO GERACINO DOS SANTOS BORGES em face de 

CARLOS HUMBERTO ROSA e JACIRA GOMES ROSA.

Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 08 de novembro de 

2017, as partes firmaram acordo, identificado no termo às fls. 179.

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. 179, 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.

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, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173732 Nr: 6948-12.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Lar Novo Araguaia Materiais Para 

Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 Processo nº 6948-12.2013– Código 173732

Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito.

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.: 180929 Nr: 2834-93.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCRL, FCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 PROCESSO Nº 2834-93.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 180929

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por 

GEOVANA CRISTINA ALVES RODRIGUES, representada por sua genitora 

FERNANDA CRISTINA ALVES RODRIGUES, em face de MAYCON SANTOS 

LIMA.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado no 

termo às fls. 101/104.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, às fls. 128, ao 

conteúdo pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado 

entre as partes, pugnando, entretanto, pela suspensão da presente 

execução até comprovado o efetivo cumprimento do acordado.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos da infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 101/104, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, SUSPENDO a presente execução até restar 
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comprovado que o executado cumpriu o acordado, adimplindo com a 

obrigação pactuada no prazo acertado entre as partes, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retome-se o curso 

do processo, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo 

legal.

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, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192091 Nr: 11755-41.2014.811.0004

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:15.890, GUILERME FARIAS TOMANQUEVEZ - OAB:17.967, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11755-41.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 192091

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV 

FINANCEIRA S/A C.F.I. em face de NEIVAGNER CARVALHO DE SOUSA.

Às fls. 73, a requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação, 

requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada às fls. 73, 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.

Custas quitadas pela requerente.

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.: 253988 Nr: 8943-21.2017.811.0004

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8943-21.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 253988

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LEONARDO SILVA 

MATOS.

Às fls. 53, a requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação, 

requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito, com a 

alegação de que o requerido quitou o débito devido nas parcelas firmadas 

com a requerente quanto ao objeto da pretensão.

É o sucinto relatório.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada às fls. 53, 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.

Custas quitadas pela requerente.

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

anotações de costume, sobretudo quanto à constrição judicial, via 

RENAJUD, que afeta o bem descrito na exordial. Resgata-se que é de 

competência exclusiva da requerente comunicar aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, no caso SERASA, para que seja retirada a restrição à 

inscrição de CPF do requerido, dado o adimplemento da dívida discutida.

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.: 260846 Nr: 13518-72.2017.811.0004

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13518-72.2017 – Código 260846

SENTENÇA

 Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária 

interposta por Bradesco Administradora em face de Fagner Willian Alves 

da Silva.

 Antes mesmo do cumprimento da medida liminar deferida e da citação da 

parte adversa a parte autora interpôs pedido de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito, fls. 52.

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 de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII 

do Código de Processo Civil.

 Custas pela requerente. Sem honorários advocatícios, uma vez que não 

foi formada a relação processual.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades 

legais.

 P.R.I.C.

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.: 56454 Nr: 422-73.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Takechi Iasse - OAB:6113-B, WILLIAN JOSÉ DE 

ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 422-73.2006 – Código 56454

Vistos.

Diante do alegado pelo exequente, expeça-se nova carta precatória, 

conforme requerido à fls. 285.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71014 Nr: 4299-84.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de José Miguel dos Santos, Luiza Morais Arraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Gomes de Brito, Nadir Aparecida 

Gigoletti Linhares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Carlos Antonio Mecena de Oliveira - OAB:MT 13.558, 

Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 PROCESSO Nº 4299-84.2007.811.0004 (Cód.71014)

VISTOS.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, representado por Luiza Morais 

Arraes em face de VALDEVINO GOMES DE BRITO e NADIR APARECIDA 

GIGOLETTI LINHARES.

 2. As partes efetuaram acordo, conforme demonstrado na petição juntada 

às fls. 132/135 e homologado às fls. 138/vº.

 3. Ante o inadimplemento do acordo, conforme informado à petição de fls. 

140/141, determinou-se a intimação do exequente para dar cumprimento à 

execução da sentença que homologou o acordo (fls. 142), o que fora feito 

às fls. 145/150.

 4. Transcorreu-se o prazo sem que o executado efetuasse o pagamento 

do débito, de acordo com certidão de fls. 160.

 5. Desta feita, determinou-se às fls. 176, a inclusão da Sra. NADIR 

APARECIDA GIGOLETTI LINHARES no polo passivo da demanda, a qual 

citada às fls. 181, apresentou impugnação alegando ilegitimidade passiva 

e nulidade da penhora (fls. 182/186).

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Em suma, a executada NADIR APARECIDA GIGOLETTI LINHARES alega 

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide sob o argumento de 

que realizou o acordo (fls. 132/136) para resguardar seus direitos 

possessórios, sendo, portanto, terceira pessoa de boa-fé.

8. Todavia, aduz-se do referido acordo celebrado que a executada é 

adquirente do imóvel objeto da penhora, tendo esta, inclusive, pactuado o 

pagamento de 20.000,00 (vinte mil reais) a serem depositados na conta da 

representante do exequente o que de fato não ocorreu.

9. Neste caso, vislumbra-se a ocorrência da transmissão de uma 

obrigação denominada assunção de dívida e em consonância com o 

disposto no artigo 299, do Código de Processo Civil (CPC).

 10. Ademais, o acordo ora mencionado, devidamente assinado pelas 

partes qualificadas e seus procuradores, não possuía qualquer 

irregularidade que ocasionasse a sua nulidade, fato este corroborado por 

sua homologação.

 11. Assim, não há qualquer embasamento jurídico que sustente a tese de 

ilegitimidade, uma vez que a executada demonstrou seu consentimento 

expresso, o que é atestado por meio de sua assinatura tanto no acordo 

extrajudicial quanto na procuração de fls. 137, bem como, por meio da 

validade do negócio jurídico evidenciada pela homologação.

 12. Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito e dar 

prosseguimento ao feito.

 13. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 09 de fevereiro de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80009 Nr: 3401-37.2008.811.0004

 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: Fernando Francisco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÊNIO SOLER DO AMARAL 

JÚNIOR - OAB:SP 172.787, José Antônio Fuzetto Junior - 

OAB:171.125-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 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 acerca da 

petição/documento de fls. 199/200, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93094 Nr: 6902-62.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emisvaldo Benedito Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6902-62.2009 – Código 93094

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Emisvaldo Benedito Dias 

em face de Prefeitura Municipal de Araguaiana - MT.

 Apesar de citado para apresentar embargos ao cálculo, a parte requerida 

quedou-se inerte.

Posto isto, homologo o cálculo apresentado pelo autor.

De lado outro, promova a expedição do precatório, competindo à 

escrivania observar o capítulo 2, seção 12, da CNGC referente à matéria.

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

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.: 100741 Nr: 5744-35.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faigon S/A - Crédito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 100741

EXECUÇÃO FISCAL

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que na petição de fls.229/259 não há 

nenhum pedido a ser analisado.

Desta forma, diante das certidões atualizadas juntadas aos autos, 

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.: 118217 Nr: 631-09.1987.811.0004

 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: Miguel Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Souza Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 631-09.1987.811.0004 – Código 118217

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Inventário movida por MIGUEL VELOSO em face de 

MARIA DE SOUZA VELOSO. Após desarquivamento dos autos, a parte 

autora fora intimada para manifestar interesse na presente demanda, de 
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acordo com a certidão de fls. 103.

 Colhe-se dos autos que a parte autora quedou-se inerte na demanda ora 

ajuizada, deixando transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem promover 

andamento ao feito. O art. 485, III, do Código de Processo Civil, aduz que a 

não promoção de atos e diligências que incumbir à parte é causa de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Após demasiadas tentativas de intimação da parte requerente acerca da 

manifestação de seu interesse no prosseguimento desta ação - não 

sendo encontrada nos autos, posteriormente, qualquer resposta nesse 

sentido -, fora proferido despacho, às fls. 108, determinando a intimação 

da autora a fim de se oportunizar nova movimentação processual de seu 

proveito. Não sendo novamente encontrada para tal ato e transcorrido 

prazo suficiente para a requerente assinalar seu interesse no processo, 

sem qualquer pronunciamento da mesma, conforme certidão às fls. 111, a 

extinção do feito é a medida que se faz imperativa.

Ante a inércia da parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, e em razão da norma instada ser de 

conhecimento ex officio deste juízo, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito.

Sem custas.

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

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

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.: 160510 Nr: 1138-90.2012.811.0004

 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: Luis Gustavo Cabrera Machado de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, Fabio Rivelli - OAB:OAB/MT 19.023-A, 

Fernando de Paula Torre - OAB:288.960 SP, Isabel Cristina Guarim 

da Silva Arruda - OAB:6347/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - 

OAB:5705/MT

 PROCESSO 1138-90.2012.811.0004 (CÓD. 160510)

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca 

do cumprimento do acordo realizado.

 Após, conclusos.

Intime-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.: 171823 Nr: 4623-64.2013.811.0004

 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: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilston Gonçalves Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT 15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT 12.090-A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - OAB:OAB/MT 

22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido, considerando que o requerente não cumpriu a diligência 

devida, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil.Custas quitadas pelo requerente. 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185236 Nr: 6471-52.2014.811.0004

 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: Agenor Antônio Palini, Petrônio Palini, Larice Cadena 

Palini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Miranda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edlaine Borile Cassemiro - 

OAB:34.224/GO, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22568/GO, 

Solange Eliane Petry - OAB:34.227-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 Processo nº 2843-84.2016– Código 220021

Vistos.

Colhe-se dos autos, petição da parte autora em que requer a intimação do 

requerido, citado, para informar o estado de saúde de sua esposa para 

que se possa realizar a citação da mesma.

Ocorre que, cumpre a parte autora o ônus de diligenciar acerca da citação 

das partes requeridas. Portanto, indefiro o pedido de fls. 214/214v.

Intime a parte autora para que providência as informações necessárias, 

bem como os meios necessários para a citação da outra parte requerida.

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.: 219020 Nr: 2213-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2213-28.2016.811.0004 – Código 219020

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por RAFAEL MARTINS 

FELÍCIO em face de ORMINDO DE OLIVEIRA JÚNIOR.

Colhe-se dos autos que a parte autora quedou-se inerte nos autos, 

deixando transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem dar andamento ao feito. 

O art. 485, III, do Código de Processo Civil, aduz que a não promoção de 

atos e diligências que incumbir à parte é causa de extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Como a intimação do exequente fora determinada e este não foi 

encontrado para se manifestar nos autos, conforme certidão às fls. 70, 

atualizando o débito devido pela parte executada, mediante decisão às fls. 

66, a extinção do feito é a medida que se faz imperativa.

Ante a inércia da parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, e em razão da norma instada ser de 

conhecimento ex officio deste juízo, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito.

Sem custas.

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

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Barra do Garças, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220444 Nr: 3088-95.2016.811.0004

 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: Tânia Beatriz Batista de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3088-95.2016.811.0004 – Código 220444

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória em 

antecipação de tutela movida por TÂNIA BEATRIZ BATISTA DE SOUSA em 

face de EVA ARAÚJO DOS SANTOS.

Colhe-se dos autos que a parte autora quedou-se inerte na demanda ora 

ajuizada, deixando transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem promover 

andamento ao feito. O art. 485, III, do Código de Processo Civil, aduz que a 

não promoção de atos e diligências que incumbir à parte é causa de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Após demasiadas tentativas de intimação da parte requerente acerca da 

manifestação de seu interesse no prosseguimento desta ação - não 

sendo encontrada nos autos, posteriormente, qualquer resposta nesse 

sentido -, fora proferido despacho, às fls. 97, determinando a intimação da 

autora a fim de se oportunizar nova movimentação processual de seu 

proveito. Não sendo novamente encontrada para tal ato e transcorrido 

prazo suficiente para a requerente assinalar seu interesse no processo, 

sem qualquer pronunciamento da mesma, conforme certidão às fls. 98, a 

extinção do feito é a medida que se faz imperativa.

Ante a inércia da parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, e em razão da norma instada ser de 

conhecimento ex officio deste juízo, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito.

Sem custas.

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

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

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.: 246537 Nr: 3883-67.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Matias Neto Me, João Mattias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 246537

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Em face da ausência de bens, intime-se o exequente para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

 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.: 261602 Nr: 13994-13.2017.811.0004

 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: Roberta Corazza de Toledo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente do Departamento Estadual de 

Trânsito - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Coraza de Toledo 

Ribeiro - OAB:11592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, acolhendo a manifestação ministerial, ante à insuficiência 

apresentada na ação, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, IV, 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, 08 de fevereiro de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265255 Nr: 16341-19.2017.811.0004

 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: Wandreson Botelho de Moraes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com amparo no parágrafo 

único, do artigo 321, do Código Processual Civil, e como consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, conforme artigo 

485, VI, do Código Processual Civil.Sem custas e honorário advocatícios, 

por não haver sequer formado a relação processual.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

costume.Publ ique-se.Regist re-se. In t ime-se.Cumpra-se.Barra  do 

Garças/MT, 15 de fevereiro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direit

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269643 Nr: 770-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delinda Santana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal, com observância das advertências legais dos arts. 335 e 344 do 

Código de Processo Civil.Haja vista que o requerente comprovou sua 

hipossuficiência financeira para suportar os dispêndios processuais 

atinentes às custas e demais despesas, mediante declaração juntada nos 

autos, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos dos art. 98 e 99, § 3º, 

do CPC.ANOTE-SE na capa dos autos que se trata de requerente idoso, 

possuindo direito à tramitação processual prioritária, conforme dispõe o 

inciso I do art. 1.048 do CPC.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

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.: 269936 Nr: 974-18.2018.811.0004

 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: Paulo Barbosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

suspender a cobrança das faturas referente aos meses de setembro, 

outubro, novembro, dezembro e janeiro, e DETERMINAR à requerida 

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do 

débito discutido nos presentes autos. 8.FIXO multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da presente 

decisão, com fulcro no art. 536, §1º, do CPC/2015.9.CITE-SE a requerida, 

no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de 

conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 14 de março de 2018, às 

15h00 (HORÁRIO DE MATO GROSSO).10.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. 

11.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 08 

de fevereiro de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 16223 Nr: 284-24.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscilla Célia Almeida Rosa, Talita Almeida 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 Intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166201 Nr: 8588-84.2012.811.0004

 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: Benedito Baraldi, Maria Irene Baraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proterra Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, Sandro Roberto Mota Serra - OAB:MT 15.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 Processo nº 8588-84.2012 – Código 166201

Vistos.

Trata-se de ação de usucapião intentada por Benedito Baraldi e Maria 

Irene Baraldi em face de Proterra Agropastoril LTDA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora deixou de 

emendar a inicial, conforme determinado à fl. 228.

Assim, carecendo dos requisitos necessários para o recebimento da 

petição inicial, forçoso é seu indeferimento.

Posto insto, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, combinado com o 

artigo 485 inciso I, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas, uma vez que indeferida a inicial, não houve formação da 

relação processual.

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

anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. 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.: 252283 Nr: 7843-31.2017.811.0004

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 PROCESSO Nº 7843-31.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 252283

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA.

Em requerimentos apresentados, identifica-se a composição das partes 

quanto ao objeto da presente ação, firmando acordo extrajudicial, 

conforme o relatado pela requerente às fls. 90/92 e pelo requerido às fls. 

111.

 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. 90/92, 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.

Custas e demais despesas processuais quitadas conforme comprovante 

acostado às fls. 10/12.

OFICIE-SE o DETRAN-MT para que promova a baixa da restrição, no 

sistema Renajud, ao bem objeto desta ação.

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.: 259730 Nr: 12711-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Larissa de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789, Willian Gonçalves 

Lino de Oliveira - OAB:20511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 12711-52.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 259730

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO 

DO BRASIL S/A DE TORIXORÉU em face de M.E. DE SOUZA NASCIMENTO 

E LARISSA DE SOUZA NASCIMENTO.

Conforme se extrai dos autos, as executadas apresentaram bens a serem 

oferecidos como forma de garantia ao adimplemento da obrigação, motivo 

desta execução. Certificada da movimentação processual, às fls. 90, a 

parte exequente fora intimada, por meio de seu patrono, via DJE, para 

manifestar-se acerca do oferecimento de bens pelas executadas.

 Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

assinalado para o cumprimento da diligência determinada por este Juízo. 

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 dos bens oferecidos pelo executado, a fim de se satisfazer a 

execução objeto desta demanda, 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.: 269952 Nr: 983-77.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleine de Fátima Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/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, 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258249 Nr: 11662-73.2017.811.0004

 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: DPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 PROCESSO: 11662-73.2017.811.0004 – CÓDIGO: 258249

Vistos.

Tendo em vista o noticiado pela parte autora na petição retro, defiro o 

pleito, designando nova audiência de conciliação/mediação para o dia 11 

de abril de 2018 às 13h30min.

Intimem-se as partes, com as observações de fls.26.

Expeça-se o necessário.

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.: 194027 Nr: 13104-79.2014.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Donizete Coêlho, Manoel Messias de 

Souza, Madeireira Vale do Aripuana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte ré, que foi designado o dia 06/04/2018, 

às 14:30 horas, para realização de audiência preliminar, perante o Juízo 

da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211861 Nr: 10587-67.2015.811.0004

 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: Núcleo de Qualidade em Veterinária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Ruppenthal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oreste Fernando Corssini 

Quercia - OAB:145373/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE CAETANO DA SILVA 

- OAB:24584/GO, ISMERINO RORIZ SOARES DE CARVALHO E TOLEDO 

- OAB:23020/DF

 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 acerca da 

contestação de fls. 143/157, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82079 Nr: 5358-73.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Severino da Silva, Genildo Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves da Silva, Laura Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 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 Dr. Sandro Luis Costa Saggin, para 

que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215602 Nr: 204-93.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina J. P. S. Scotton 

- OAB:20.659 OAB/SP, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166, 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - OAB:13180-E - MT

 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 executado, para que informe nos autos CPF e 

dados bancários para posterior expedição de alvará para levantamento do 

valor penhorado, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261708 Nr: 14064-30.2017.811.0004

 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: WDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O

 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 acerca da 

certidão de fls. 26, no prazo de CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 225513 Nr: 6201-57.2016.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valdivino Rodrigues Silva, José 

Belmiro Simões

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

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

O requerente vem aos autos, requerer expedição de ofício para INFOJUD 

com a finalidade de averiguar o endereço atualizado do requerido.

Ressalte-se que, com a função de dar celeridade ao tramite processual, 

foi efetuada uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a 

Receita Federal, para implantação do INFOJUD (Sistema de Informações ao 

Judiciário). Este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento 

de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita 

Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios.

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 72, determinando que proceda a tentativa 

da localização do endereço atualizado do requerido via INFOJUD.

Logrando êxito quanto ao endereço do requerido, sendo este diverso do 

apresentado na inicial, proceda-se nova tentativa de citação.

Restando infrutífera, intime-se a parte requerente para que apresente 

endereço correto e atualizado da requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266390 Nr: 16995-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: Guerrero Representações e Comércio de Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, Franco Aldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, verificado o direito líquido e certo do 

impetrante, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança contido na inicial, 

para o fim de determinar, de modo definitivo, a liberação das mercadorias 

descritas na inicial, independentemente do pagamento da eventual multa e 

do crédito tributário constituído. Em consequência, torno definitiva a liminar 

concedida às fls. 101/102.Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual e sem condenação em 

honorários advocatícios, de acordo com a Súmula 105 do Superior 

Tribunal de Justiça.Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade 

impetrada e a pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 13, da lei 

12.016/2009.Esta sentença se sujeita ao reexame necessário, nos termos 

do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09, de maneira que, decorrido o prazo 

para recurso voluntário, enviem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202700 Nr: 5324-54.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPM, KBSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante do fato de que os particulares hoje podem se cadastrar na busca 

de imóveis mediante o pagamento de taxa, torna-se fácil o acesso a vários 

sistemas como CEI-ANOREG, JUCEMAT, INFOSEG e até mesmo INFOJUD, 

portanto entendo que cabe a Requerente indicar os bens necessários ao 

garantir a execução que pretende.

Diante dos fatos, INDEFIRO o segundo pedido de fls.181/182, a saber, 

requerimento de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do 

Araguaia – MT, visto que hoje está expresso no Código de Processo Civil 

o Princípio da Cooperação:

Art. 6º: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ademais, DEFIRO as demais providências requeridas no parecer 

ministerial retro.

 1. EXPEÇA-SE alvará de transferência do saldo localizado na conta do 

FGTS do Executado para a conta corrente da patrona da Exequente, 

conforme solicitado às fls. 177/178.

 2. REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para atualização do débito 

alimentar.

3. Apresentado o cálculo, EXPEÇA-SE a devida certidão de dívida para 

protesto, nos termos do art. 528, §§1º e 3º, do CPC.

4. Após a efetiva transferência, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender por direito, sob pena de 

extinção.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233306 Nr: 11481-09.2016.811.0004

 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: Raimunda Maria de Jesus Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfina Maria de Jesus

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a manifestação ministerial retro, intime-se a Requerente 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar o que entender de direito.

 Transcorrido o prazo, abra-se novamente vistas para o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 262907 Nr: 14814-32.2017.811.0004

 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: Avelino José Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Araújo Ormenezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de embargos de terceiro ajuizado por Avelino José Tavares em 

desfavor de Alice de Araújo Ormenezi, aos autos de execução de cód. 

76705, que se encontra em apenso a estes autos.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita.

Suspenda-se a execução, nos termos do art. 679 do CPC, devendo ser 

certificado nos autos de execução.

Intime-se a embargada para, querendo, contestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia, art. 679 do CPC.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265577 Nr: 16545-63.2017.811.0004

 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: MARIA DAS NEVES PEREIRA REIS SILVEIRA, Felipe 

Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ELOI ALCÂNTARA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de desocupação forçada, nos termos do 

art. 65 da Lei 8.245/91, devendo o mesmo ser cumprido com a 

observância do §1º do mesmo artigo. Ressalto que caso o imóvel esteja 

desocupado, poderá a autora ser imitida na posse, nos termos do art. 66 

da mesma lei.Após, aguarde-se a realização da audiência aprazada. 

Intime-se, cumpra-se expedindo o necessário.Barra do Garças, 16 de 

fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 58256 Nr: 1724-40.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Olhos do Vale do Araguaia Ltda - 

74.048.711/0001-72

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DA FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 79.

Proceda-se o desentranhamento das CDAs n° 5176, 5177 e 5178, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 90021 Nr: 3921-60.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar Taveira Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Cód.90021

VISTOS ETC.

1 - Defiro em parte o pedido retro.

Determino a realização de diligências junto ao sistema informatizado 

visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora.

Promova-se, via BACENJUD, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome do(s) executado(s) até o valor indicado na execução.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

 2 - O Bloqueio não foi possivel de ser realizado.

3 - a parte 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. Vejamos a jurisprudencia:

“'AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CRÉDITO 

NÃO TRIBUTÁRIO. REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL. 

INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. QUEBRA SIGILO 

FISCAL. DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. 1. Agravo de instrumento 

interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de aplicação do 

sistema INFOJUD para a localização de bens penhoráveis. 2. O STJ havia 

firmado entendimento de que exequente deveria buscar, através de todas 

as formas possíveis, a localização de bens do devedor, e que, apenas em 

caráter excepcional, após o exaurimento de todas as medidas disponíveis 

ao credor, se admitiria a consulta ao banco de dados da Receita Federal 

para se ter acesso às declarações de imposto de renda do devedor, pois 

as informações lá existentes são protegidas pelo sigilo fiscal. Nesse 

sentido: STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 1386116, Rel. MIn. RAUL ARAÚJO, 

DJe 10.5.2011). 3. Não se desconhece a existência de recentes decisões 

monocráticas do STJ no sentido da ausência da necessidade de 

esgotamento das diligências extrajudiciais para que se tenha acesso às 

informações sobre a existência de bens do devedor em suas declarações 

de imposto de renda, através do sistema INFOJUD. Confira-se: Resp 

1.586.392, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.3.2016; AREsp 829121, 

Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.03.2016. As referidas decisões, 

entretanto, não enfrentaram a questão da quebra de sigilo fiscal pela 

utilização do sistema INFOJUD. 4. A 5ª Turma Especializada desta Corte 

Regional, ponderando a garantia constitucional da inviolabilidade dos 

dados fiscais e os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da 

duração razoável do processo, pacificou o entendimento de que a quebra 

de sigilo fiscal não deve ser permitida indiscriminadamente e assentou que 

a utilização do sistema INFOJUD revela-se justificada no caso de 

insucesso das buscas de bens pelo credor pelos meios menos gravosos 

ao devedor, quais sejam, diligência de penhora negativa, realizada por 

oficial de justiça, se for o caso; consultas infrutíferas aos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD; bem como certidões emitidas por Cartórios de 

Registros de Imóveis da Comarca de domicílio da parte devedora (AG 

2015.00.00.013532-5, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO 

MENDES, E-DJF2R 13.4.2016; AG 0011829-58.2015.4.02.0000, Rel. p/ 

acórdão Des. Fed. MARCELLO GRANADO, E-DJF2R 16.3.2016). 5. No 

caso vertente, não merece reforma a decisão atacada, pois a agravante 

não demonstrou ter empreendido as diligências cabíveis para a localização 

de bens penhoráveis acima destacadas. Embora conste dos autos o 

insucesso das consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, não há 

nos autos a juntada de certidões emitidas por Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de domicílio dos devedores. 6. Agravo de instrumento 

não provido. (TRF 02ª R.; AI 0010938-03.2016.4.02.0000; Quinta Turma 

Especializada; Rel. Des. Fed. Ricardo Perlingeiro; Julg. 13/12/2016; DEJF 

13/01/2017)'”

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 229476 Nr: 8743-48.2016.811.0004

 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: ESTRATÉGIA AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP, Vera 

Lucia de Souza Correa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - 

OAB:18069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 VISTOS.

Trata-se de ação Monitória proposta por ESTRATÉGIA AUDITORIA E 

ASSESSORIA - EPP, em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTAL DO 

ARAGUAIA – MT, ambos devidamente qualificados e individualizados 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. O Requerido foi devidamente citado, apresentando embargos monitórios 

às fls. 59/88.

3. Às fls. 93/102 o Requerente manifestou-se acerca dos embargos 

monitórios e documentos apresentados pelo Requerido.

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 05 de abril de 2018, às 17:30 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270630 Nr: 1426-28.2018.811.0004

 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: JPPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e por tudo mais que nos autos consta, DEFIRO o pedido de 

tutela antecipada, suspendendo o obrigação de pagamento de pensão 

alimentícia à menor, ora requerida, por estarem presentes os requisitos 

essenciais, o que o faço com fulcro no art. 300, do Código de Processo 

Civil.CITE-SE o Requerido e INTIMEM-SE os Requerentes, conforme 

determina o art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de que as partes 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 10 de maio de 

2018, às 16h30(MT) pelo Centro 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.Barra do Garças, 16 de 

fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267580 Nr: 17731-24.2017.811.0004

 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: Celso Alves Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliane Almeida Melo, Maria José Costa Santos, 

Deivid Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTINO PEDRO VEIT - 

OAB:10.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verificando os autos nota-se que a circunscrição judiciária do Gama – 

DF declinou da competência do feito, com base n contrato celebrado entre 

as partes o qual atribui o foro da Comarca de Barra do Garças – MT para 

ajuizamento de ação para dirimir quaisquer questões decorrente da 

celebração do contrato.

2. Nos termos do art. 64 do CPC impõe-se o aproveitamento dos atos 

processuais já praticados, ainda que em juízo incompetente.

3. Assim, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 70631 Nr: 4020-98.2007.811.0004

 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 Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Procurador do Município de Barra do Garças - 

OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de execução fiscal, em que a parte executada cumprira com o 

pagamento devido, conforme disposto em fls. 866, postulando pela 

extinção do feito. Vieram os autos conclusos.

Considerando que o executado efetuou o pagamento do débito, o 

processo de execução realizou o seu objetivo, abre-se vistas para 

sentença extintiva nos moldes do art. 924, II do CPC.

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.

Proceda-se as baixas em eventual arresto ou penhora, se efetuadas.

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 das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 93756 Nr: 7523-59.2009.811.0004

 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: Maria Madalena Cardoso de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE os embargos de declaração interpostos na presente 

demanda, retificando a sentença de fls. 127/129, sob a alegação de 

conter erro material no que tange a data do sinistro.Sendo assim, às fls. 

241, na parte do relatório da r. decisão, passa a vigorar como:“Para tanto, 

alegou que no dia 26 de setembro de 2008 foi vítima de acidente 

automobilístico que lhe causou diversas fraturas nos membros superiores 

e inferiores com diversas escoriações pelo corpo.”No mais, persiste a 

sentença tal como está lançada.Intime-se. Certifique-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 60782 Nr: 3904-29.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DA FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elder Costa Jacarandá - 

OAB:12597/MT

 VISTOS.

1. Defiro a suspensão do prazo pelo prazo requerido, devendo o 

processo aguardar em Cartório.

2. Transcorrido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163888 Nr: 5571-40.2012.811.0004

 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: AJSN, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS, DMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Cível: 5571-40.2012.811.0004 - Cód.163888VISTOS.Cuida-se 

de pedido de investigação de paternidade “post mortem”, proposta por 

Alaor Joaquim Santana Neto, representado por sua genitora Eliana Dias 

Santana. Após diversas tentativas de realização do exame de DNA, as 

fls.123/130, o requerente pleiteia pela intimação dos irmãos do sexo 

masculino do de cujus, para realização de exame de investigação 

genética-DNA, bem como informa sua maioridade e pleiteia sua inclusão no 

polo ativo na demanda, com exclusão de sua genitora como sua 

representante legal.Ao analisar pleito do autor, pude contatar que de fato 

os irmãos (sexo masculino) do falecido, são plenamente compatíveis para 

realização de DNA com o requerente, porem tal procedimento é de alta 

complexidade e de custo elevado, uma vez que se trata de reconstituição 

do perfil genético.Assim, saliento que os exames de DNA realizados nesta 

comarca são custeados com fundos oriundos do pagamento de penas 

pecuniárias junto ao Juizado Especial, e estão disponibilizados para o 

custeio de exames de DNA de padrão denominados DUO e TRIO Genético 

(Pai/Filho/Mãe) e que possuem baixo custo.Deste modo, apesar do 

requerente ser beneficiaria da justiça gratuita, não há possibilidade de 

custeio de tal procedimento por parte do poder judiciário, uma vez que com 

o valor disponibilizado para realização de um único exame, poderiam ser 

realizados mais de 10(dez) exames de DNA padrão DUO e TRIO Genético. 

Diante dos fatos acima narrados e do alto custo em efetuar o exame de 

DNA em questão ei por bem determinar:A regularização do polo ativo da 

demanda, conforme requerido às fls. 123/130.Proceda-se a intimação da 

parte autora, por intermédio do seu patrono, para se manifestar quanto a 

disponibilidade em efetuar o pagamento do exame requerido, que segundo 

informações repassadas pelo Laboratório Exame e de aproximadamente 

R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).Com a manifestação do requerente, 

volte-me os autos conclusos.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Barra 

do Garças, 05 de fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 255711 Nr: 10048-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 42 de 788



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de arrolamento ajuizado por Meire Olímpia de Sousa Carrijo, 

visando a partilha dos bens deixados por Arlindo Carrijo de Freitas.

O arrolamento é uma forma simples e rápida de inventariar e partilhar os 

bens do falecido, levando em consideração o valor dos bens e o acordo 

entre partes dos sucessores capazes, trata-se de uma partilha amigável.

 Ocorre que a autora não está representando todos os herdeiros, 

conforme análise da inicial. Assim necessário se faz a intimação dos 

demais herdeiros, a fim de que se manifestem nos autos.

Promova-se a intimação dos herdeiros, para no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar.

Após manifestação, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257967 Nr: 11446-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Leal Lira

 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: CELSO MARINS SPOHR - 

OAB:, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, 

Emerson Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, POLLYANA 

MACHADO DE MORAES VARJÃO - OAB:, Silva Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, 

THAIS ASSUNÇÃO NUNES - OAB:

 Proc. n°. 11446-15.2017.811.0004 - Cód. 257967 VISTOS., INDEFIRO a 

realização da prova pericial, eis que a questão é de direito apenas, 

intime-se a parte autora, para querendo, se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias.Após, conclusos.Notifique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Barra do Garças, 07 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 7054 Nr: 2161-96.1997.811.0004

 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: Luiz Gonzaga de Camargo Soares, Célia de Camargo 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mário Victor da Rosa Vieira, 

Agropecuária Santa Mariana S/A, Agropecuária Vale do Sonho Ltda, 

Marcelo Vasconcellos Martins, João Carlos Guidi, Maria Cristina Martinucci 

Guidi, Carla Machado Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cylmar Pitelli Teixeira Fortes - 

OAB:107950/SP, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - 

OAB:132649/SP, Ivo Matias - OAB:MT 1.857, LUIZ TOLOZA VIANA - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A, 

José Edurardo Giaretta Eulálio - OAB:138669-SP, Rafael Rosa Neto - 

OAB:42.292, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, RÉGIS EDUARDO 

TOTORELLA - OAB:75325 - SP

 Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias, após 

conclusos para arbitramento do valor, nos termos do art. 465, §3º.A 

perícia ocorrerá a expensas das partes, por ser determinada por este 

Juízo (art. 95 do CPC).Deverá o Sr. Perito, cumprindo o encargo que lhe é 

cometido, nos termos do art. 466 do CPC, devendo ainda, observar os 

seguintes parâmetros:i.Concedo ao profissional o prazo de 30 (trinta) dias 

para realizar perícia e entregar o laudo, devendo ser advertido que poderá 

incorrer na prática do art. 330 do Código Penal em caso de 

descumprimento. Ressalto que o mesmo deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.ii.Deverá ser realizada perícia 

técnica junto ao imóvel devidamente identificados nos autos em epigrafe, 

observando o que prescreve o art. 580 do CPC: “concluídos os estudos, 

peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha 

demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da 

vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros 

elementos que coligirem”.iii.Deve o profissional nomeado, informar ao 

Cartório Judicial a data que se realizará o ato da perícia, que por seu turno 

deve intimar as partes como determina o art. 474 do CPC, momento em que 

estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a 

faculdade contida no art. 469 do mesmo diploma legal.iv.Protocolado o 

laudo em Juízo, intimem-se as partes, para querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo os assistentes técnicos de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.Certifique-se se houve o 

cadastramento de todas as partes em litígio junto ao sistema informatizado 

Apolo, bem como dê-se total cumprimento a presente decisão intimando-os 

via DJE. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.Barra do Garças, 

16 de fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 36165 Nr: 1114-77.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos, Antônio Carlos de Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Martins do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:MT 7.597-B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

Tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão sem que o exequente 

(devidamente intimado do decurso do prazo de suspensão do processo 

conforme certidão de fl. 143) indicasse bens passíveis de penhora.

 Por este motivo, e tendo em vista os pontos “III” e “IV” do despacho de fl. 

133, arquive-se o feito definitivamente com início do prazo prescricional. 

Após arquivamento definitivo e transcorrido o referido prazo, voltem-me 

os autos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 72118 Nr: 5370-24.2007.811.0004

 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: EBC, CSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: , - OAB:, Clóvis Barros Marques 

- OAB:MT 3579, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando o feito, denota-se que a certidão acostada as fls. 18 não 

possui as particularidades exigidas, assim, intime-se o inventariante para 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar certidão negativa de débito da Fazenda 

Pública Estadual.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, o que faço também com fulcro no art. 139, V do 

CPC.Designo audiência de conciliação a ser realizada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca no dia 10 de maio de 2018 às 15h30min (MT), 

INTIMEM-SE as partes, via seus defensores, sob pena de incorrerem em 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do 

NCPC).Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 101982 Nr: 6985-44.2010.811.0004

 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: Aluizio Gabriel de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Engracia Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

As fls. 1.416 fora deferida a abertura de uma conta em nome do espólio, 

bem como as fls. 1.417 fora expedido ofício para que o gerente geral do 

Banco do Brasil local promovesse a abertura da referida conta.

Entretanto, não há notícias nos autos da abertura da referida conta, assim 

oficie-se o Gerente Geral para informar acerca da abertura bem como a 

movimentação da conta em nome do espólio, conforme já determinado as 

fls. 1.416.

Considerando que o inventariante acostou somente certidão negativa da 

Fazenda Pública Estadual, intime-se o inventariante para no prazo de 10 

(dez) dias apresentar as Certidões Negativas das Fazendas Públicas 

Municipal e Federal.

 A Fazenda Pública Estadual ainda não manifestou-se nos autos, assim 

intime-a para no prazo de 10 (dez) dias manifestar.

Abre-se vistas ao Ministério Público, se ocorrer a hipótese dos artigos 176 

e 178, CPC.

Após, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184047 Nr: 5523-13.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRdSS, SRdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Rafael Luiz de Moura - OAB:19.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, MARINA BERNARDES GUIMARÃES PRUDENTE - 

OAB:8282-A/MT

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de ação de alimentos proposta por Santhyago Rezende de Sousa 

Santos, representado por sua genitora, Sra. Sônia Rezende de Sousa 

Gomes em face de José Luiz dos Santos Filho. As partes entabularam 

acordo extrajudicial para quitação das verbas devidas, bem como a 

exoneração do executado da obrigação de pagar pensão alimentícia 

futura, haja vista que o Requerente atingiu a maioridade, conforme fls. 

124.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Considerando que as partes pactuaram acordo e que o feito está 

devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado.

 Assim sendo, com a homologação do acordo celebrado entre as partes, 

necessária a extinção do feito. Nestes termos Nelson Nery Junior, ensina 

que:

“Quando as partes celebrarem transação, dá-se extinção do processo 

com resolução do mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença 

apenas homologue transação.”

 E a jurisprudência dispõe:

 Seguro de vida - Ação de Indenização - Acordo - Homologação - Extinção 

do processo com resolução do mérito - Artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Acordo homologado, prejudicado o recurso. (TJSP APL 

37218320098260344 SP 0003721-83.2009.8.26.0344. Relator: Orlando 

Pistoresi. 30ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2011. 

Publicação 23/05/2011).

 Assim, com a possibilidade de homologação do acordo, necessária a 

extinção do feito.

 Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

formulado pelas partes fls. 124. Em consequência, julgo extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Dispensada a intimação das partes, nos termos 

do item 5.3.6 Prov. 20/2007 CGJ-MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204841 Nr: 6501-53.2015.811.0004

 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: Anny Kelly Parreira Zuquete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Grêmio Recreativo e Esportivo do 

Corpo de Bombeiros - 1ª COBM - MT, José Dutra Ramalho, Milton Carlos 

Ecke, Elzequiel C. Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228532 Nr: 8072-25.2016.811.0004

 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: Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas, Carlos Rondon 

Coelho de Freitas, Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sobre a petição de fls. 144/115 diga ao requerente, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestar.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243682 Nr: 1847-52.2017.811.0004

 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: Thiago Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso, Elenita Fátima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e nos termos da fundamentação precedente, DENEGO A 

ORDEM.Sem custas e honorários por incabíveis na espécie.Sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição.Transitando em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260594 Nr: 13340-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikael Castro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina J. P. S. Scotton 

- OAB:20.659 OAB/SP, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166

 Sentença

Autos nº 260594

1. Trata-se de executivo de pena, oriundo da Segunda Vara Criminal de 

Barra do Garças, em face de Mikael Castro da Silva, nascido em 

09.08.1995, filho de Sebastião Alves da Silva e Derciane Nobre de Castro, 

ostentando condenação à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 30 

(trinta) dias multa, por ofensa ao art. 330, CP, bem como à pena de 60 
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(sessenta) dias multa, por ofensa ao art. 331, CP, tendo os fatos sido 

cometidos em 29.03.2013.

 2. A sentença condenatória foi publicada em 14.07.2015, em audiência, 

estando ausentes os réus, defendidos por Defensor Público, pelo 

expediu-se edital de intimação de sentença (fl. 12).

 3. Da análise do edital, constata-se que o prazo estipulado foi de 30 

(trinta) dias, contrariando, portanto, o disposto no art. 392, § 1º, última 

parte, CPP, norma cogente, acarretando seu descumprimento nulidade 

insanável, pelo que não se iniciou, ainda, a pretensão executória, por 

ausência de intimação regular da sentença condenatória estando o réu 

defendido por Defensor Público.

4. Assim, o último evento de interrupção da prescrição consiste na 

sentença

condenatória (art. 117, inc. IV, CP). Aplica-se, ante a idade do réu quando 

da prática de delito, o art. 115, CP. Da data da sentença (14.07.2015), 

verifica-se a extinção da pretensão punitiva em 13.07.2016, quanto ao 

delito de desacato (art. 114, inc. I, CP, incluído pela Lei 9.268/96), e em 

13.02.2017 quanto ao delito de desobeciência.

 5. Logo, declaro extinta a pretensão punitiva. Intimem-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Arquive-se, após o trânsito em julgado.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268532 Nr: 18423-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Henrique Luiz Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 268532

1. Trata-se de executivo de pena em face de Rodrigo Henrique Luiz 

Romero, nascido em 16.08.1994, filho de Marcos Antônio Rodrigues 

Romero e Laudimira Luiz de Oliveira, ostentando condenação à pena 

corpórea de 02 (dois) anos de reclusão, por ofensa ao art. 14, Lei 

10.826/03, e de 02 (dois) anos de reclusão, por ofensa ao art. 15, Lei 

10.826/03, em concurso material, totalizando 04 (quatro) anos, substituída 

por duas restritivas de direito, tendo os fatos sido cometidos em 

23.02.2014.

 2. A sentença condenatória foi prolatada em 01.02.2015. Acórdão de fls. 

23-34, oriundo da apelação defensiva, manteve a sentença condenatória, 

transitando em julgado para a defesa e para o réu em 09.03.2017.

 3. Entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado, transcorreu o 

prazo de prescrição, computado nos termos do art. 119, c/c art. 109, VI, e 

art. 115, todos do CP, ou seja, a extinção da punibilidade pela prescrição 

contabilizada pela pena em concreto ocorreu em 31.01.2017.

4. Declaro extinta a pretensão punitiva. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 25801 Nr: 450-17.2001.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Manoel Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos de cód. 25801

1. Inicialmente defendido pela Defensoria Pública, o réu constituiu 

advogado particular (fls. 650-651).

 2. Diante da certidão de fl. 676, anotando o transcurso in albis do prazo 

para razões recursais defensivas, ante omissão da defesa constituída, é 

de se destacar que não torna possível interpretar a omissão como 

desistência do recurso interposto, já que no mandato ad juditia (fl. 651) 

não há poderes expressos para desistir de recurso.

 3. Assim, ante a certidão de fl. 676, intime-se, pessoalmente, o réu para 

apresentar as razões recursais.

 4. Com as razões, vistas ao Ministério Público.

 5. Expeça-se guia de execução provisória.

 Barra do Garças, 08.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 169505 Nr: 1604-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnatan Silva Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 169505

1. Declara extinta a pretensão punitiva, pela prescrição, o valor da fiança 

(fl. 55) deverá ser devolvido (art. 337, CPP).

2. Intime-se o réu para indicar conta bancária que possibilite a restituição.

 3. Não sendo encontrado para intimação pessoal, intime-se via edital, com 

prazo de 10 (dez) dias.

4. Ultrapassado o prazo e omissivo o réu, arquive-se, transferindo-se o 

valor em conta judicial para fins da Res. 154/CNJ.

 Barra do Garças, 08.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260596 Nr: 13342-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mendes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Sentença

Autos nº 260596

1. Trata-se de executivo de pena, oriundo da Segunda Vara Criminal de 

Barra do Garças, em face de Lucas Mendes de Freitas, nascido em 

31.03.1994, filho de Rubens Mendes de Freitas e Corina Gomes Menezes, 

ostentando condenação à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 30 

(trinta) dias multa, por ofensa ao art. 330, CP, bem como à pena de 60 

(sessenta) dias multa, por ofensa ao art. 331, CP, tendo os fatos sido 

cometidos em 29.03.2013.

 2. A sentença condenatória foi publicada em 14.07.2015, em audiência, 

estando ausentes os réus, defendidos por Defensor Público, pelo 

expediu-se edital de intimação de sentença (fl. 12).

 3. Da análise do edital, constata-se que o prazo estipulado foi de 30 

(trinta) dias, contrariando, portanto, o disposto no art. 392, § 1º, última 

parte, CPP, norma cogente, acarretando seu descumprimento nulidade 

insanável, pelo que não se iniciou, ainda, a pretensão executória, por 

ausência de intimação regular da sentença condenatória estando o réu 

defendido por Defensor Público.

4. Assim, o último evento de interrupção da prescrição consiste na 

sentença

Condenatória (art. 117, inc. IV, CP). Aplica-se, ante a idade do réu quando 

da prática de delito, o art. 115, CP. Da data da sentença (14.07.2015), 

verifica-se a extinção da pretensão punitiva em 13.07.2016, quanto ao 

delito de desacato (art. 114, inc. I, CP, incluído pela Lei 9.268/96), e em 

13.02.2017 quanto ao delito de desobeciência.

 5. Logo, declaro extinta a pretensão punitiva. Intimem-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Arquive-se, após o trânsito em julgado.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão
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 Cod. Proc.: 261101 Nr: 13692-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Nery de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 261101

1. Trata-se de executivo de pena, oriundo da segunda vara criminal de 

Barra do Garças, em face de Vandir Nery de Sousa, nascido em 

19.07.1974, filho de Telma Maria de Sousa, ostentando condenação à 

pena corpórea de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, por 

infringir o art. 129, § 9º, CP, com as implicações da Lei 11.343/06.

 2. Houve prisão em flagrante, 24.03.2015, que perdurou até 27.03.2015.

 3. Como o regime aberto, ordinariamente, é cumprido na modalidade de 

interdição temporária de direito consistente em comparecimento mensal em 

juízo, deve-se reputar, como consequência do princípio da 

proporcionalidade, que deve reger todas as ações estatais, equilibrando 

anomalias e irracionalidades, deve-se reputar como equivalente a um dia 

de comparecimento cada dia de prisão em flagrante, a título de detração, 

resultando, assim, 04 (quatro) dias de prisão provisória implicando em 

cumprimento integral da pena na modalidade de comparecimento mensal 

em juízo.

 4. Declaro extinta a pena, pelo cumprimento. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se.

 Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268385 Nr: 18305-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 268385

1. Trata-se de executivo de pena em face de José Divino Dias, nascido em 

22.09.1961, ostentando condenação à pena corpórea de 01 (um) ano e 10 

(dez) meses, de reclusão, por ofensa ao art. 171, caput, CP, por duas 

vezes, em continuidade delitiva, e art. 171, caput, CP, na modalidade do 

art. 14, inc. II, CP, em concurso material com os primeiros delitos.

 2. Os fatos ocorreram em 27.08.2009 e 21.09.2009, antes da Lei 

12.234/10, que não retroage ante a vedação contida no art. 5º, inc. XL, 

CF/88.

 3. Nos termos do art. 119, CP, analisando-se cada crime individualmente, 

obtém-se a extinção da pretensão punitiva pela prescrição, nos termos do 

art. 110, §1º, com redação anterior à Lei 12.234/10, a contar da prática do 

segundo fato, o estelionato tentado, em 20.09.2011, data anterior ao 

recebimento da denúncia em 03.10.11, remanescendo, apenas, a pena de 

01 (um) ano e 02 (dois) meses pelos estelionatos em continuidade delitiva 

praticados em 27.08.2009, substituída por duas restritivas de direito, 

conforme sentença (fl. 18v).

4. Como restritivas de direito, fixo:

 a) Prestação pecuniária, no importe de 01 (um) salário mínimo, a ser 

depositado em juízo, para fins da Res. 154/CNJ.

 b) Interdição temporária de direitos consistente no dever de 

comparecimento bimestral em juízo;

5. Dispositivo

 a) Declaro extinta a pretensão punitiva, quanto ao delito de estelionato 

tentado, praticado em 21.09.2009;

 b) Corrija-se a guia de execução penal, extirpando-se a referida pena;

 c) Intime-se o reeducando para quitar a prestação pecuniária, 

imediatamente, depositando-a em conta judicial destinada para fins da Res. 

154/CNJ, bem como para dar início imediato ao comparecimento bimestral 

em juízo.

 ]

 Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 248107 Nr: 4954-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Araújo Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963

 Sentença

Autos nº 248107

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Terezinha Araújo Pinheiro, 

nascida em 03/10/1956, ostentando guia de execução penal com pena a 

prestação pecuniária no valor de R$ 1.200,00(um mil e duzentos reais) 

considerando que as condições impostas no art.44 do CP são favoráveis 

à condenada.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que a reeducanda cumpriu integralmente 

a pena que fora lhe imposta, conforme certidão de fl. 30.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face ao reeducanda Terezinha Araújo Pinheiro diante o cumprimento 

integral da pena.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Terezinha Araújo Pinheiro;

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190107 Nr: 10379-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Reggis da Silva Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 190107

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Cassio Reggis da Silva 

Pimentel, nascido em 04/04/1989, ostentando guia de execução penal com 

pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática da infração tipificada no 

Art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 7° II da Lei 11.340/06 com regime 

inicial de cumprimento aberto.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que o reeducando cumpriu integralmente 

a pena que fora lhe imposta, conforme certidão de fls. 05, 69, 71 e 77.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face ao reeducando Cassio Reggis da Silva Pimentel diante o 

cumprimento integral da pena.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Cassio Reggis da Silva Pimentel;

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 181828 Nr: 3645-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Olindo da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Leandro de 
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Campos - OAB:6950

 Sentença

Autos nº 181828

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Vivaldo Olindo da Silva 

Filho, nascido em 14/04/1971, ostentando guia de execução penal com 

pena de 04(quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão e 420 dias-multa, 

fixado o valor do dia multa no mínimo legal, pela prática da infração 

tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com regime inicial de 

cumprimento aberto.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que o reeducando cumpriu integralmente 

a pena que lhe foi imposto, conforme certidão de fl. 161.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face do reeducando Vivaldo Olindo da Silva Filho diante o 

cumprimento integral da pena.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Vivaldo Olindo da Silva Filho;

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 195074 Nr: 567-17.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Costa da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 195074

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Ricardo Costa da Luz, 

nascido em 04/01/1983, ostentando guia de execução penal com pena de 

02(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 02(duas) 

penas restritivas de direito, pela prática da infração tipificada no art. 155,§ 

4°, inciso IV, do Código Penal, com regime inicial de cumprimento aberto.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que o reeducando cumpriu integralmente 

a pena que lhe foi imposto, conforme certidão de fl. 84.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face o reeducando Ricardo Costa da Luz diante o cumprimento 

integral da pena.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Ricardo Costa da Luz;

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 202419 Nr: 5182-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 202419

1. Incabível indulto e comutação, ante a falta grave julgada (fl. 230).

2. Cumpra-se o item ‘1’ da decisão de fl. 230.

 3. Homologo o cálculo de fl. 234.

 4. Remeta-se cópia ao reeducando.

 5. Aguarde-se o cumprimento de pena.

 Barra do Garças, 19.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 236092 Nr: 13489-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alberto Vital Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 236092

1. Trata-se de executivo de pena em desfavor de Rafael Alberto Vital 

Pinto, nascido em 15/04/1970, ostentando guia de execução penal com 

pena de 3(três) meses de detenção, pela prática da infração tipificada no 

Art. 129,§ 9°, do Código Penal, com regime inicial de cumprimento aberto.

2. O reeducando cumpriu integralmente a pena imposta, conforme fls. 01C 

e 26.

3. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

pena.

4. Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face do reeducando Rafael Alberto Vital Pinto.

4. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Rafael Alberto Vital Pinto;

b) Arquive-se;

c) Cumpra-se.

Barra do Garças, 16/02/2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 14528 Nr: 1281-36.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alrizon Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

 Autos nº 14528

 Trata-se de executivo de pena em face de Alrizon Ferreira da Costa, 

nascido em 23.02.1965, com as seguintes guias de execução;

a) Guia de fl. 07-07v, estampando condenação à pena de 13 (treze) anos 

de reclusão, com regime inicial fechado, pela infração ao art. 121, §2°, I e 

IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, praticado na data de 

23.02.1996. Da análise dos autos, aufere-se o trânsito em julgado para o 

Ministério Público na data de 13.10.1998, sendo prazo comum para a 

Defesa;

b) Guia de fl. 240-240v, estampando condenação à pena de 17 

(dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial 

fechado, pela infração ao art, 121, §2°, I e IV, c/c art. 29 e art. 211, todos 

do Código Penal, praticado na data de 15.08.1994;

c) Guia de fl. 581-581v, estampando condenação à pena de 09 (nove) 

anos de reclusão, com regime inicial fechado, pela infração ao art. 157, 

§2°, I e II, do Código Penal, praticado na data de 13.08.1995;

d) Guia de fl. 692-692 v, estampando condenação à pena de 15 (quinze) 

anos de reclusão, com regime inicial fechado, pela infração ao art. 33 e 

art. 35, da Lei n° 11.343/06, praticado na data de 27.03.2009.

Em decisão de fls. 1083/1087, o reeducando foi promovido ao regime 

semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.

Representado pela Defensoria Pública, é postulada a adequação da 

restrição dos finais de semanas e feriados, em razão do emprego do 

reeducando, consistente em empreitada na construção civil, devidamente 

comprovado em fls. 1145.

O Ministério Público manifesta-se favorável ao pleito defensivo.

 É o breve relato.

 Uma vez que a participação do reeducando em trabalho lícito trata-se de 

principal meio de reinserção do indivíduo na sociedade, e, ao mesmo 

tempo, obrigação para cumprimento de pena em regime diverso ao 

fechado, defiro o pleito defensivo de fls. 1144/1144v, adequando o 

recolhimento domiciliar do reeducando nos feriados e finais de semana, 
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pelo prazo de 90 (noventa) dias, mantendo as demais condições impostas.

 Oficie-se à Central de Monitoramento acerca da adequação, indicando 

endereço apresentado pelo reeducando para a inserção no mapa de 

monitoramento, a saber, Lote 18 e 19, Quadra 22, Residencial Park das 

Águas Quentes, Barra do Garças – MT, devendo o reeducando 

recolher-se em sua residência às 19hrs.

 Fica advertido ao reeducando que nos demais dias da semana deverá 

manter horário de recolhimento fixado em audiência, sob pena de 

cometimento de falta.

 Em tempo, incabível a aplicação de indulto e comutação, conforme art. 3°, 

inciso III do Decreto n° 9.246/17.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 19.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 39804 Nr: 1581-22.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtenir Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Termo de Assentada

Autos de cód. 39804

Em 16.02.2018 às 18h25min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

Reeducando, que compareceu espontaneamente relatando não ter 

endereço fixo e requerendo suspensão temporária da monitoração 

eletrônica para localizar trabalho que viabilize moradia fixa. O Ministério 

Pública, diante do comparecimento espontâneo, concordou. O MM Juiz 

decidiu: “1. Concedo o prazo de 60 dias para Valtenir Gonçalvez da Cruz 

comprovar o trabalho lícito e residência fixa. 2. Seja retirada a tornozeleira 

eletrônica até 16.04.2018 ou até comprovação de residência fixa. 3. 

Permanecem os autos no Gabinete para análise de Pretensão Ministerial 

contrária à continuidade delitiva.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

_________________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

_________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

 Promotor de Justiça

_____________________________

Edemar Barbosa Belém

Defensor Público

Valtenir Gonçalvez da Cruz (flagrado):

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165497 Nr: 7591-04.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 442.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175172 Nr: 8774-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Gomes Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 175172

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de João Carlos Gomes 

Feitosa, nascido em 05/08/1985, ostentando guia de execução penal com 

pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa no valor 

de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela 

prática da infração tipificada no Art. 33, caput, da lei 11.343/2006 com 

regime inicial de cumprimento semiaberto.

Consta-se a fl.275 a certidão de óbito do reeducando.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

2. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de João Carlos Gomes Feitosa, 

conforme art. 107, I do CP;

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198380 Nr: 2728-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 198380

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Adriano Candido da Silva 

nascido em 30/05/1977, ostentando guia de execução penal com pena de 

2 (dois) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa substituída por 02(duas) 

penas restritivas de direitos pela prática da infração tipificada no Art. 

155,§ 4°, inciso II, do Código Penal com regime inicial de cumprimento 

aberto.

Consta-se a fl.39 que o recuperando cumpriu integralmente a pena que lhe 

foi imposta.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

2. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Adriano Candido da Silva;

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209648 Nr: 9338-81.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 209648

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Izaias Pereira da Silva, 

nascido em 02/07/1968, ostentando guia de execução penal com pena de 

5 (meses) de detenção. Sendo convertida a pena privativa de liberdade 

em prestação de serviços à comunidade no montante de 01(uma) hora por 

dia de condenação pela prática da infração tipificada no Art. 147, do 

Código Penal com regime inicial de cumprimento aberto.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que o reeducando cumpriu integralmente 

a pena que lhe foi imposto, conforme certidão de fl. 29.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.
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Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face ao reeducando Izaias Pereira da Silva diante o cumprimento 

integral da pena.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Izaias Pereira da Silva;

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Sentença

Autos nº 209648

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Izaias Pereira da Silva, 

nascido em 02/07/1968, ostentando guia de execução penal com pena de 

5 (meses) de detenção. Sendo convertida a pena privativa de liberdade 

em prestação de serviços à comunidade no montante de 01(uma) hora por 

dia de condenação pela prática da infração tipificada no Art. 147, do 

Código Penal com regime inicial de cumprimento aberto.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que o reeducando cumpriu integralmente 

a pena que lhe foi imposto, conforme certidão de fl. 29.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face ao reeducando Izaias Pereira da Silva diante o cumprimento 

integral da pena.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Izaias Pereira da Silva;

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 213778 Nr: 11751-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Wanderson Cantanhede Hortegal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Sentença

Autos nº 213778

1. Trata-se de executivo de pena em desfavor de Francisco Wanderson 

Cantanhede Hortegal, nascido em 21/03/1991 ostentando guia de 

execução penal com pena de 4 (quatro) meses e 15 dias de detenção, 

pela prática da infração tipificada no Art. 129,§ 9° e art. 147, ambos do 

Código Penal c/c Lei n° 11.340/06, com regime inicial de cumprimento 

aberto.

2. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

pena.

3. Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena em face do reeducando Francisco Wanderson Cantanhede Hortegal, 

conforme fl. 49.

4. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Francisco Wanderson Cantanhede 

Hortegal,

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 16.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 249893 Nr: 6111-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wedislayne Menezes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 271154

Autos de cód. 249893

Em 16.02.2018 às 16h15min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente a 

flagrada. Realizada a oitiva. Nos autos de cód. 271154, o Ministério Público 

postulou a liberdade provisória, acompanhado pela Defensoria Pública. Em 

seguida, o MM Juiz decidiu, em áudio, homologando o flagrante e 

concedendo a liberdade provisória condicionada à manutenção atualizada 

de endereço, vedação de uso de entorpecentes e vedação de posse ou 

porte de armas ou munições, determinando a expedição de alvará de 

soltura. Quantos aos autos cód. 249893, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública postularam o induto, o que foi concedido por sentença, 

em áudio, pelo MM Juiz, que determinou o arquivamento da execução 

penal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

_________________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

_________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

 Promotor de Justiça

_____________________________

Edemar Barbosa Belém

Defensor Público

Wedislayne Menezes Silva (flagrada):

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198514 Nr: 2813-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Maria Alcantara Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Sentença

Autos nº 198514

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Diana Maria Alcantara 

Barbosa, nascida em 09/11/1975, ostentando guia de execução penal com 

pena de 10(dez) anos e 10(dez) meses de detenção, pela prática da 

infração tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com regime inicial de 

cumprimento semiaberto.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que a reeducanda cumpriu integralmente 

a pena que fora lhe imposta, conforme certidão de fl. 333.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face a reeducanda Diana Maria Alcantara Barbosa diante o 

cumprimento integral da pena.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Diana Maria Alcantara Barbosa;

b) Arquive-;

c) cumpra-se.

Barra do Garças, 15.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT, TLdCT, WYVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 
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ROSA - OAB:13731, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 Insto posto, MANTENHO o indeferimento de substituição da medida 

cautelar de prisão por prisão domiciliar pleiteada por TATIANE LOURENÇO 

DA CONCEIÇÃO, devendo a decisão retro ser mantida pelos seus próprios 

fundamentos.Anate o deferimento da habilitação, intime-se o assistente da 

acusação para apresentação de memoriais finais no prazo legal.Com 

apresentação de memoriais pelo assistente de acusação, ou decorrido o 

prazo sem apresentação, intime-se a defesa dos acusados, a fim de que 

apresentem memoriais finais no prazo legal.Por fim, proceda-se com a 

cobrança para devolução da carta precatória devidamente cumprida que 

fora expedida ao Juízo da Comarca de Água-Boa/MT (fl. 1.275), conforme 

requisitado pelo parquet.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215613 Nr: 215-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Miranda Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LILIAN MIRANDA DUARTE, Rg: 23680075, 

Filiação: Zileide Miranda Duarte e José Pereira da Silva, data de 

nascimento: 16/11/1984, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a), diarista, Telefone 66 99241-0638. 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.

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Resumo da Inicial: O denunciado como incurso, está a conduta praticada 

nos preceitos do art. 129, caput, por duas vezes do Código Penal

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191176 Nr: 11162-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Vitorino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DONIZETE VITORINO DA SILVA, Cpf: 

02904726101, Rg: 2.201.185-4, Filiação: José Donizete da Silva e Fátima 

Virotina da Silva, data de nascimento: 23/06/1992, brasileiro(a), natural de 

Mineiros-GO, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9908-2708/ex. mulher. 

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.

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Resumo da Inicial: O denunciado como incurso esta a conduta praticada 

nos preceitos do art. 330 e art. 307 do Código Penal, na forma do art. 69 

do Código Penal

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220780 Nr: 3281-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Antônio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCUS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Cpf: 

03600182110, Rg: 5.210.276, Filiação: Valter Orival de Oliveira e Shirley de 

Sousa, data de nascimento: 11/03/1989, brasileiro(a), natural de 

Britânia-GO, convivente, servente, Telefone 66 9225-7083. 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.

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Resumo da Inicial: O denunciado como incurso, está a conduta praticada 

nos preceitos do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185636 Nr: 6800-64.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adriano Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO ADRIANO BISPO DOS 

SANTOS, Cpf: 02326429150, Rg: 4.458.390, Filiação: Elenita Bispo dos 

Santos, data de nascimento: 29/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Aragarças-GO, convivente, pedreiro. 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.

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Resumo da Inicial: O denuciado como incurso, está a conduta praticada 

nos preceitos do art. 155, § 2º do Código Penal

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215072 Nr: 12483-48.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAGNER MELO DA PURIFICAÇÃO, Cpf: 

01889817139, Rg: 1.763.786-4, Filiação: Nilvando José da Purificação e 

Soraia Eduarda de Melo, data de nascimento: 29/11/1985, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), braçal, Telefone 66 

3405-5902. 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: O denunciado como incurso está a conduta praticada 

nos preceitos do art. 129. 1 97, do Código Penal c/c art 5º, III e art. 7º, I da 

Lei nº 11.340/2006

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238880 Nr: 15395-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCUS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Cpf: 

03600182110, Rg: 5.210.276, Filiação: Valter Orival de Oliveira e Shirley de 

Sousa, data de nascimento: 11/03/1989, brasileiro(a), natural de 

Britânia-GO, convivente, servente, Telefone 66 9225-7083. 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: O denunciado está incurso está a conduta praticada, 

nos preceitos do art. 129.§9º, do código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da 

Lei nº 11.340/2006

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020069-97.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA JULIA SIMON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY DA SILVA CARVALHO OAB - MT15748/O (ADVOGADO)

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONSUELO FARIAS MOURA (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 11436789, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DO CARMO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência 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. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 
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os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por cobrança indevida de 

contribuição do plano de saúde e pede restituição. Pede danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alegou que o autor não fez prova 

dos danos, menciona que prestou efetivamente os serviços e que não 

existe responsabilidade da requerida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os 

autos, tenho que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega 

defeito na prestação do serviço, mas não junta documentos que 

evidenciam sua formula. Não junta comprovação efetiva do atendimento 

negado que menciona e os cartões do plano de saúde que apresenta na 

verdade demonstra sua inclusão no mesmo. Não faz especificações em 

sua peça de que fatores teriam abalado o patrimônio subjetivo do autor, e 

na parte material não demonstra com provas nenhum prejuízo. Não traz 

nenhuma prova também que tenha tentado resolver a questão de forma 

administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação 

da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 13 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DO CARMO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência 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. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por cobrança indevida de 

contribuição do plano de saúde e pede restituição. Pede danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alegou que o autor não fez prova 

dos danos, menciona que prestou efetivamente os serviços e que não 

existe responsabilidade da requerida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os 

autos, tenho que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega 

defeito na prestação do serviço, mas não junta documentos que 

evidenciam sua formula. Não junta comprovação efetiva do atendimento 

negado que menciona e os cartões do plano de saúde que apresenta na 

verdade demonstra sua inclusão no mesmo. Não faz especificações em 

sua peça de que fatores teriam abalado o patrimônio subjetivo do autor, e 

na parte material não demonstra com provas nenhum prejuízo. Não traz 

nenhuma prova também que tenha tentado resolver a questão de forma 

administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação 

da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 13 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BALBINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (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)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, face o 

trânsito em julgado da sentença constante no Id 11800715, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SANDRO 

LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 04/05/2018, às 15h (MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DI ALESSANDRO CARDOSO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO GIRASSOL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SILVA PEREIRA OAB - GO0044396A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos (Id nº 11535608), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDALVA ELIAS COSTA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) MYKE 

BRENDON BORGES - MT0021498A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 04/05/2018 Hora: 15:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DA COSTA PEREIRA (REQUERIDO)

SANDRA MARIA DE ROCHA SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2018 Hora: 15:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246861 Nr: 4125-26.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNUAR HATUM, Onival Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Processo n.º: 4125-26/2017 Código: 246861

 Vistos.

1. No que toca ao pedido de restituição de bens, a norma vigente 

consagra que inexistindo interesse na continuidade da apreensão em 

razão do bem apreendido não possuir mais utilidade para o processo e 

estando comprovado o domínio do bem por parte do requerente, cabe ao 

magistrado deferir o pedido com consequente liberação do objeto.

2. Frente ao exposto, em conformidade com a manifestação ministerial fls. 

45 e 46, com espeque no artigo 120 do Diploma Processual Penal, DEFIRO 

o pedido confeccionado nas fls. 77/80, determinando à restituição dos 

bens apreendido fl.21, em favor do requerente MAURO HENRIQUE ALVES 

PEREIRA, mediante termo nos autos.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 07 de Dezembro de 2017.

 FERNANDO DA FONSECA MELO

 Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003543-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MORAIS BARBONE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MORAIS BARBONE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 1003543-03.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: LILIAN MORAIS BARBONE REQUERIDO: BRUNA MORAIS 

BARBONE NOTIFICANDO: TERCEIROS INTERESSADOS REQUERENTE: 

LILIAN MORAIS BARBONE , REQUERIDO: BRUNA MORAIS BARBONE 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante 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 c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Lilian Morais 

Barbone, que objetiva a interdição de Bruna Morais Barbone. Narra a 

requerente, em síntese, ser mãe da interditanda, que possui enfermidade 

diagnosticada como CID 10 F 20 (esquizofrenia), o que influi em sua 

capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem o discernimento 

para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e 

seus bens. Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de administrar 

seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora 

especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Interdição c/c pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

proposta por Lilian Morais Barbone, que objetiva a interdição de Bruna 

Morais Barbone. Narra a requerente, em síntese, ser mãe da interditanda, 

que possui enfermidade diagnosticada como CID 10 F 20 (esquizofrenia), 

o que influi em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual não 

tem o discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de 

reger sua pessoa e seus bens. Assim, em virtude da interditanda ser 

incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se 

tornar sua curadora especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à 

inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos. É o relatório. Decido. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, 

define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a 

interditanda possui enfermidade diagnosticada como CID 10 F20 

(esquizofrenia), o que lhe dificulta a mobilidade e a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que a interditanda é portadora de enfermidade diagnosticada como CID 10 

F20 (esquizofrenia), tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica à 

interditanda. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Bruna Morais Barbone, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora Lilian Morais Barbone, confirmando 

os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Acolho o pedido da Defensória Pública. Oficie-se a Secretaria de Saúde 

do Município de Cáceres determinando que a interditanda Bruna Morais 

Barbone seja encaminhada para a avaliação de possível procedimento de 

laqueadura pela rede pública. Sem custas ou honorários. Saem os 

presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o 

Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e 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, Rosemar da Silva, digitei. 

Cáceres, 17 de outubro de 2017. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor (a) 

Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007- SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

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

Processo Número: 1007116-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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F. D. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. P. D. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao Advogado da Parte Autora para impugnar a 

Contestação Apresentada. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001238-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. F. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001238-80.2016.8.11.0006 AUTOR: ALESSANDRA FELIX DA SILVA RÉU: 

RENATO EDSON FARIA THOMAS Vistos etc. Tendo em vista a 

manifestação da parte autora (ID 9235058), intime-se o requerido para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Em 

seguida, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001627-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA COSTA SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001627-65.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE AUGUSTO SALES 

REQUERIDO: JOSE DA COSTA SALES Vistos etc. Intime-se o 

inventariante, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento no feito, conforme determinado anteriormente (ID 

4648461), devendo acostar aos autos as certidões negativas de débitos 

fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal e Municipal, 

comprovante de recolhimento do ITCD e plano de partilha, bem como a 

prestação de contas referente ao alvará expedido, sob pena de aplicação 

do disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, ambos do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 26 de janeiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001495-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA LOPES BOEIRA SANTOS OAB - MS0006417A 

(ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. D. R. (REQUERIDO)

J. P. D. R. (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: 

1001495-08.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ADRIANY BASTOS 

BONICENHA REQUERIDO: JOSÉ PEREIRA DA ROCHA, EDILEUSA TENORIO 

DA ROCHA Vistos etc. Certifique-se acerca da tempestividade da 

contestação apresentada nos autos. Devidamente certificado e em caso 

positivo, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação, no prazo legal. Em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177006 Nr: 459-79.2015.811.0006

 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: PCFDS, K, IDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MENDES CURVO 

GUGELMIN - OAB:17484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR a parte autora a manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 78.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 66542 Nr: 4004-41.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B

 ertifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR a parte autora da decisão de 

fls. 123/124, onde determina que a parte autora esclareça se o imovel da 

presente ação encontra-se ocupado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 140863 Nr: 10517-83.2011.811.0006

 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: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado LEDSON 

GLAUCO MONTEIRO CATELAN para que devolva os autos no prazo de 24 
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(vinte quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193593 Nr: 10475-92.2015.811.0006

 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: OSVALDO DE MORAES, CICERA BEZERRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de CICERA BEZERRA DE OLIVEIRA, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curador OSVALDO DE 

MORAES, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida.Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias.Sem custas ou honorários.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194731 Nr: 362-45.2016.811.0006

 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: GILBERTO SILVA AKERLEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TALITA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR , LUDMILA FREITAS ORTEGA 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 135986 Nr: 5136-94.2011.811.0006

 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: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que o requerido não foi encontrado, para efetuar o pagamento 

das custas e despesas processuais, conforme se vê as fls. 66vº.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16871 Nr: 104-02.1997.811.0006

 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: FRANCISCO BATISTA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BATISTA DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que o requerido não foi encontrado, para efetuar o pagamento 

das custas e despesas processuais, conforme se vê as fls. 177.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78471 Nr: 5085-88.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY KELSON TEJADA - 

OAB:9919, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que o requerente não foi encontrado, para efetuar o pagamento 

das custas e despesas processuais, conforme se vê as fls. 99.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 83526 Nr: 9988-69.2008.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCNP, SIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B, EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - OAB:8088, 

ODILON VIEGAS MUNIZ - OAB:962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B

 Certifico, que o requerido não foi encontrado, para efetuar o pagamento 

das custas e despesas processuais, conforme se vê as fls. 186.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 146612 Nr: 4842-08.2012.811.0006

 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: LMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSDAC, LADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - 

OAB:7711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que o inventariante não foi encontrado, para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, conforme se vê as fls. 

35.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142112 Nr: 11891-37.2011.811.0006

 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: A, J, ARDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que o requerido apesar de intimado(fls. 113)a efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, até a presente data não 

efetuou.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 149593 Nr: 8263-06.2012.811.0006

 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: OP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que o requerido não foi encontrado, para efetuar o pagamento 

das custas e despesas processuais, conforme se vê as fls. 51.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002025-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO 

- COOPERB (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

UEDERSON RIBEIRO PINTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Considerando o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 2 - Tendo em 

vista a solicitação contida no ofício de id. 11367162, PROCEDA-SE o envio 

do CD com a gravação dos depoimentos na forma solicitada. 3 – Em 

seguida, CUMPRA-SE, arquivando-se a presente com as baixas 

necessárias junto ao sistema PJE. Cáceres/MT, 19 de fevereiro 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000633-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARA DE ALMEIDA CAETANO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Réu desconhecido ou incerto (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 - Sem prejuízo das providências acima, INTIME-SE 

a parte requerente para emendar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias para o fim de providenciar a juntada da certidão atualizada da 

matrícula do imóvel usucapiendo, bem como para qualificar devidamente a 

parte requerida desta demanda, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade. 12 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005331-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PROFIRIO DE SOUSA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem-se quanto ao lauto pericial no prazo de 10 (dez) dias. 2 - 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar réplica no mesmo 

prazo. 3 – Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 4 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003724-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

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. 10094204, 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, 19 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000640-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN CARLOS VIALLE COSTA (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, 19 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94016 Nr: 9128-34.2009.811.0006

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASSIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8.922-A MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos a este Juízo, INTIMO as partes para 

manifestarem, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180908 Nr: 2799-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - 

OAB:22.281 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT

 Em cumprimento ao r. despacho retro, INTIMO a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito bem como, acerca da busca de bens 

do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75579 Nr: 2274-58.2008.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 Em cumprimento ao r.despacho retro, INTIMO a parte Embargada, por meio 

de seu advogado, a fim de manifestar acerca das buscas de bens 

efetuada bem como, requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145363 Nr: 3411-36.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDCTEIEEL, JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBP, JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON SILVA PERES - 

OAB:5106

 Em cumprimento ao r despacho retro, INTIMO a parte Requerente, por 

meio de seu advogado, para manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86955 Nr: 2454-40.2009.811.0006

 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: BRAZ DOS PASSOS VELOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A, ANTONIO TULIO 

LIMA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RAFAEL LÓPEZ ALVES 

- OAB:56.563 RS

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c/c artigo 1.010, § 1º, ambos do 

Código de Processo Civil INTIMO a parte requerida, ora apelada, por meio 

de seu advogado legalmente constituído, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões do recurso de apelação, interposto 

tempestivamente (fls.152/168).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138181 Nr: 7649-35.2011.811.0006

 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: ANA DE FATIMA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SILVEIRA, OCIMAR CARNEIRO DE 

CAMPOS, DILSON LEAL SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180 MT, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A MT, ROSANGELA 

PASSADORE - OAB:6084 MT

 Ante todo o exposto:1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil.2 – INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento das 

custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Com o pagamento das 

despesas e custas processuais, CONCLUSOS para análise do pleito de 

citação por edital de fls. 105/106.4 – CUMPRA-SE.Cáceres-MT, 16 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142086 Nr: 11865-39.2011.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WILLIAN MADALENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor para o fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor indicado na 

exordial, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa, por força do disposto no art. 98, § 

3º, do CPC, uma vez que DEFIRO a gratuidade da justiça à parte 

demandada, como requerido à fl. 133-verso.Por corolário, EXTINGUE-SE o 

processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48181 Nr: 5379-48.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAR VEÍCULOS LTDA, BRUZZON & LIMA 

LTDA, SANDRO HEBER KMET, MARCIELI DE SOUZA, MARIA INÊS D'ÁVILA 

BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 – Cumpre consignar que já houve duas tentativas de penhora via 

Bacenjud às fls. 92 e 102/104. Diante disso, INDEFERE-SE o pedido 

formulado pela parte exequente às fls. 135/137, porquanto não houve 

demonstração pelo exequente da existência de indícios de que haveria 

numerário disponível em conta bancária dos devedores que justificasse 

outra diligência no sistema Bacenjud.2 – DEFERE-SE o pedido para a 

busca de veículos registrados em nome da parte executada por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. 

Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.3 – Caso não sejam localizados bens, 

em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo 

ainda DETERMINA que sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada. Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 

passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE ofício para inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152397 Nr: 11386-12.2012.811.0006

 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: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Código n. 152397

SENTENÇA

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por QI 

EDUCACIONAL LTDA em face de BANCO BRADESCO S/A, todos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada às fls. 

90/91, para apresentar prova de prévio requerimento administrativo junto 

ao Banco Bradesco S/A, no prazo de 05 (cinco) dias.

Devidamente intimada pelo DJE nº 10069, quedou-se inerte.

A parte autora fora novamente intimadas às fls. 93, através de certidão 

expedida pela secretaria desta vara e publicada no DJE nº 10081, 

quedando-se inerte.

Devidamente intimada pessoalmente via correio às fls. 94-v, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, a parte autora quedou-se 

inerte conforme certidão de fls. 97.

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. O autor não comprovou nos autos, a prova de prévio 

requerimento administrativo junto ao Banco Bradesco, o que leva a crer 

que o mesmo está postergando, prejudicando assim, o bom andamento da 

demanda.

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.

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155363 Nr: 2877-58.2013.811.0006

 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: LUZINEI RAMOS DA SILVA, LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Diante do exposto, este Juízo ACOLHE a pretensão da parte autora e 

JULGA PROCEDENTE o pedido constante na inicial, razão por que 

CONDENA a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 

aos autores, a título de indenização por danos morais, devendo incidir 

juros de mora em 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 

STJ – 54), e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da 

sentença.CONDENA-SE a parte demandada, ainda, ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor da condenação, 

conforme dispõe o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Por oportuno, 

em que pese o pleito de gratuidade da justiça formulado pelo réu na 

contestação, não se depara com qualquer comprovação da sua situação 

econômica. Aliás, sequer fora juntada declaração de pobreza pelo réu e 

não há nos autos qualquer elemento que evidencie situação de 

hipossuficiência, razão pela qual este Juízo INDEFERE a gratuidade da 

justiça requerida pela parte ré.Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I 

do CPC.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON 
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FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164553 Nr: 1702-92.2014.811.0006

 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: SUZELENA SEBASTIANA COUTINHO DE LARA LUSTING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032 MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.Com 

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, no equivalente a 10% 

(dez por cento) 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. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76324 Nr: 3006-39.2008.811.0006

 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): FABIANA APARECIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 1– Com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente (fl. 122) a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete 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.2 – Caso não seja exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada por meio do sistema RENAJUD, 

em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – Caso não sejam localizados bens, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA que sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138213 Nr: 7686-62.2011.811.0006

 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: DOMINGOS SÁVIO DA CUNHA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS, 

SANTANDER FINANCIAMENTO, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c/c artigo 1.010, § 1º, ambos do 

Código de Processo Civil INTIMO a parte requerente, ora apelada, por meio 

de seu advogado legalmente constituído, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões do recurso de apelação, interposto 

tempestivamente (fls. 183/189).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163092 Nr: 380-37.2014.811.0006

 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: MARCOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:, SIMONE JASSEK DRUMOND - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245A

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, razão porque CONDENA a parte demandada ao 

pagamento do equivalente ao valor de venda do veículo, apurado segundo 

a Tabela FIPE, de acordo com o período em que houve o sinistro, devendo 

incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente 

Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.Em razão da sucumbência 

recíproca, CONDENAM-SE as partes ao pagamento das despesas, custas 

e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, c/c o art. 86, 

ambos do CPC, rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a 

compensação.Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.CUMPRAM-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172583 Nr: 8200-10.2014.811.0006

 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): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8200-10.2014.811.0006 (Código n. 172583)

 DECISÃO

1 – Sem delongas, verifica-se que a competência para processar e 

analisar a presente demanda é da Quarta Vara Cível desta Comarca, ante 

a existência de interesse do Poder Público Estadual, consoante disposição 

do Provimento n. 05/2014/TP.

Logo, considerando que a Quarta Vara Cível desta Comarca é competente 

para “processar e julgar os feitos que envolvem interesses das Fazendas 

Pública Federal, Estadual e Municipal”, PROMOVA-SE a redistribuição do 

feito em favor da Quarta Vara Cível desta Comarca, determinando a 

remessa deste feito para o referido Juízo.

2 – Após, CUMPRAM-SE os comandos da decisão de fl. 97.

3 – Por fim, independentemente do cumprimento dos itens anteriores, em 

razão do lapso temporal decorrido desde o pleito inicial, AO MPE para que 

informe, no prazo de 15 dias, a existência de interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 188394 Nr: 7259-26.2015.811.0006

 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 CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONIA BRASIL S/A VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214 OAB/DF

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais para o fim de:a) declarar a inexistência dos débitos em 

discussão no processo na forma exposta na petição inicial.b) determinar a 

baixa definitiva da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão no caso em tela.Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência 

recíproca, CONDENAM-SE as partes ao pagamento das despesas, custas 

e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, c/c o art. 86, 

ambos do CPC, rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a 

compensação.Contudo, a condenação em relação ao autor ficará 

suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC.Por corolário, EXTINGUE-SE 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, certifique-se e 

ARQUIVE-SE com as cautelas de est i lo . INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195692 Nr: 853-52.2016.811.0006

 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: JHONICLEI CUIABANO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, a audiência de conciliação 

restou infrutífera, por ausência do Autor. Isso posto, INTIMO as partes, por 

meio de seus advogados, para especificarem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento,conforme r. despacho de fl. 152, 

a se iniciar pelo autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196786 Nr: 1545-51.2016.811.0006

 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: BENEDITA LINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE TEODORO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 Código n. 196786

 DESPACHO

1 – REDESIGNA-SE a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

cancelada, para ser realizada no dia 03 de abril de 2018 às 16h30min na 

sala de audiência da 2ª Vara Cível desta Comarca.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197366 Nr: 1885-92.2016.811.0006

 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: JUVENIL JOSÉ MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, a audiência de conciliação 

restou infrutífera, por ausência do Autor. Isso posto, INTIMO as partes, por 

meio de seus advogados, para especificarem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento,conforme r. despacho de fl. 188. 

O prazo descrito deverá se iniciar pelo autor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82598 Nr: 9055-96.2008.811.0006

 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: VITALINA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, as partes intimadas a 

manifestar nos autos, acerca do cálculo de fl.101, somente a parte Autora 

se manifestou. Isso posto, encaminho os autos conclusos para novas 

determinações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85971 Nr: 1512-08.2009.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:57363 PR

 Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 1.102-C do CPC/1973, este 

Juízo REJEITA os embargos monitórios manejados pela parte demandada, 

razão porque se acolhe integralmente a pretensão deduzida na inicial, 

CONSTITUINDO de pleno direito os títulos executivos judiciais, consistente 

nos débitos discriminados na inicial, devendo incidir sobre o débito juros 

de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a 

partir da data do vencimento da dívida.CONDENA-SE a parte 

demandada/embargante ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor 

atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.CONVERTE-SE 

o mandado inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se, 

doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. 

Por oportuno, JULGA-SE extinto o feito com resolução do mérito nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003257-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OYGLES JORDY DA CRUZ FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

STADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE CITAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ZONA I Expedido por ordem do(a) MM. Juiz 

Ramon Fagundes Botelho Dados do Processo: Processo: 

1003257-25.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 21.600,37; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181); Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: OYGLES JORDY DA CRUZ FIGUEIREDO Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: OYGLES JORDY DA CRUZ FIGUEIREDO Endereço: RUA 

DAS MARGARIDAS, 123, JARDIM PADRE PAULO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 DESCRIÇÃO DO BEM: MARCA GM, MODELO CLASSIC 1 0 

FLEXPOWE, CHASSI N.º 8AGSA1910AR123266, ANO DE FABRICAÇÃO 

2009 E MODELO 2010,COR PRATA, PLACA NPK1519, RENAVAM 

165775025. FINALIDADE: BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO 

CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM“, depositando-o com o depositário acima 

indicado, e, na sequência, A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de conformidade 

com o despacho ao final transcrito e a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, 

querendo, nos prazos indicados, requerer o PAGAMENTO DO DÉBITO 

e/ou CONTESTAR A AÇÃO. Despacho/Decisão: Trata-se de busca e 

apreensão visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante 

o inadimplemento das prestações ajustadas.Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial.1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente.2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT.INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC).3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 

2004).4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do 

Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 2º do artigo 536, 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.5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 24 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Assinado eletronicamente por: RAMON 

F A G U N D E S  B O T E L H O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 1 4 7 1 5 6 6  1 8 0 1 2 4 1 7 1 4 2 9 9 2 7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 5 9 4 3  

ADVERTÊNCIAS: a) PAGAMENTO: Poderá a parte ré, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente, de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus. b) Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, 

consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio da parte autora. c) PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é 

de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. d) A parte ré 

poderá contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. e) Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, 

como verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. “ Art. 344. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. do Novo CPC. f) 

Não sendo encontrado o bem, ou não estando este na posse da parte ré, 

poderá a presente demanda ser convertida, a pedido da parte autora, em 

ação de depósito (art. 4o do Decreto-Lei nº 911/69). Peças que 

acompanham o presente Mandado: Cópia da inicial 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES, 16 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000569-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERMINA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO:20 DIAS Dados do Processo: 

Numero do Processo: 1000569-90.2017.8.11.0006 AUTOR: EMANUEL 

RONDON DOS REIS RÉU: GUILHERMINA FRANCISCA DE OLIVEIRA 

ARRUDA Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) CITANDOS: RÉUS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 

FINALIDADE : CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, dos termos da 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora. RESUMO DA INICIAL :A parte autora na 

qualidade de legitima possuidora, pleiteia neste Juízo a sentença 

declaratória de usucapião. A presente demanda tem como objeto um Lote 

de terreno urbano abaixo descrito. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Um lote de terreno urbano, situado na Rua Águas 

Marinhas,desmembrado do LOTE 01, DA QUADRA 07, SETOR 06,Vila 

Mariana Cáceres-MT, com área de 385,87, metros quadrados, 

remanescente de uma área maior, matriculado sob o nº 22.109,LIVRO 

2-P-5,folha 161 de 29 de junho de 1988 . DESPACHO: Vistos, etc... 

Recebo a emenda à petição inicial (Num. 4773671), uma vez que 

preenchidos os seus requisitos essenciais (CPC, artigo 321).Tendo em 

vista que deve ser privilegiada a citação pessoal da parte requerida, anoto 

que procedi pesquisa de endereços junto ao sistema SIEL, restando a 

busca frutífera. Diante disto, citem-se para responder, no prazo de 15 

(quinze) dias: a) pessoalmente, aquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo (no endereço da pesquisa), bem como os confinantes 

indicados na inicial (CPC, artigo 246, § 3º); b) por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, os réus em lugar incerto e eventuais interessados (CPC, 

artigo 259, inciso I). Constem as advertências legais (CPC, artigo 

344).Intimem-se, via postal, para que manifestem eventual interesse na 

causa, a União, o Estado e o Município, por meio de seus representantes 

legais, encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim 

como dos documentos acostados.Após, conclusos para deliberação.Às 

providências.Cáceres/MT, 22 de setembro de 2017. Wladys Roberto Freire 

do Amaral Juiz de Direito Assinado eletronicamente por: WLADYS 

R O B E R T O  F R E I R E  D O  A M A R A L 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 9692162 17092220231647900000009580135 Cáceres MT, 19 

de fevereiro de 2018. ELIANA DE FATIMA SEGATTO MENDES Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001986-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM FIRMINO CHAVES DA SILVA (EXECUTADO)

ARTUR DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001986-78.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

WILLIAM FIRMINO CHAVES DA SILVA, ARTUR DE ARRUDA DECISÃO 1 – 

Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete 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. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELAINE DA SILVA MUNIZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000597-58.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: SUELAINE DA SILVA MUNIZ - ME 

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. 

. 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, 19 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001641-15.2017.8.11.0006

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:

JOVANIL DAS NEVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001641-15.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOVANIL DAS NEVES SILVA 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. . 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, 19 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004227-25.2017.8.11.0006

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:

DEIVID UILIAN PEREIRA 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. 11740030). 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, 
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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, 19 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003855-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RIBEIRO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003855-13.2016.8.11.0006 AUTOR: 

DOUGLAS RIBEIRO LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório ajuizada por DOUGLAS RIBEIRO LEITE em face da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 

02.04.2016 que lhe acarretou escoriações por todo o corpo e fratura na 

costela. Requer a condenação da ré ao pagamento da complementação do 

seguro no percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. 

Despacho inicial concedendo os benefícios da justiça gratuita e 

determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou 

contestação argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração 

no polo passivo e a falta de interesse de agir ante a ausência de 

requerimento administrativo, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo. Realizados alguns atos processuais, foi 

acostado o Laudo pericial unilateral. Réplica apresentada. O processo veio 

concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. 

Compulsando os documentos acostados nos autos pela parte requerente, 

verifica-se a inexistência de demonstração do requerimento administrativo 

junto à seguradora. No julgamento Recurso Extraordinário nº. 839.314/MA, 

o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, entendeu 

ser necessário o prévio requerimento administrativo junto à seguradora, 

isso porque ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio 

requerimento administrativo, sendo certo que a ausência de postulação 

junto à seguradora evidenciaria a falta de interesse de agir. Neste sentido, 

segue o referido julgado do STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG.1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” 4. Recurso 

DESPROVIDO . (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em 16/10/2014) Pois bem, mesmo intimada da 

decisão que consignou a necessidade do requerimento do benefício na via 

administrativa, a parte requerente quedou-se inerte, ocasionando a perda 

do interesse de agir. Logo, diante da ausência de demonstração de prévio 

requerimento administrativo junto à seguradora, reputa-se que deve o 

processo em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a falta de interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, 

EXTINGUE-SE o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VI do Código de Processo Civil. CONCEDE-SE ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o condena-se ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil, ficando condicionada a execução à mudança de sua 

condição financeira, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo, Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DAVI JUNKES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003678-15.2017.8.11.0006 AUTOR: 

SILVESTRE DAVI JUNKES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por SILVESTRE DAVI JUNKES em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

ambos qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito em 12.04.2016 que lhe acarretou escoriações por todo o corpo e 

fratura dos tornozelos. Requer a condenação da ré ao pagamento da 

complementação do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do 

total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (id. 8731678) concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 9859825 argumentando, em preliminares, a 

ausência de interesse de agir por falta de complementação da 

documentação na esfera administrativa e, no mérito, sustenta a 

improcedência do pedido. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém não houve acordo (id. 9908282). Realizados 

alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 

9908270. Réplica no id. 10004921. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação 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. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de ausência 

de interesse de agir em razão da falta de complementação da 

documentação na esfera administrativa, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o autor comprovou ter apresentado prévio 

requerimento administrativo à seguradora, o que é confirmado pela ré. 

Desse modo, o simples fato de não ter entregue documentos 

complementares não ocasiona a extinção do feito, por não haver previsão 

jurídica para tanto, porquanto o entendimento jurisprudencial consolidado é 

no sentido de vedar o conhecimento do Poder Judiciário sobre as 

questões que não tenham se submetido à anterior pedido. Nesse quadro, 

não se revela razoável a extinção do processo, razão pela qual a 

preliminar deve ser rechaçada. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se 

que a questão central refere-se no pedido de pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 
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terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9908270 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida são os 

tornozelos direito e esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

comprometimento de força e dor crônica no tornozelo direito, ocasionando 

lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo 

com proporção de 75% (intensa). Aduzindo que o aludido exame é 

realizado por profissional capacitado na área médica, não havendo nada 

que desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 75% (intensa), o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25 % = 3375 x 75% = 2.531,25, 

que culmina no montante indenizatório de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), valores estes que devem ser 

corrigidos a partir do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e 

acrescidos de juros de mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo 

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial condenando a ré ao pagamento de indenização 

referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), sobre o qual 

deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No que tange aos honorários, 

ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004285-28.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ANTONIO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança 

de seguro DPVAT ajuizada por ANTONIO DA SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, todos 

qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 

27.02.2017 que lhe acarretou lesões e fraturas. Requer a condenação da 

ré ao pagamento da complementação do seguro no percentual de 100% 

(cem por cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 9248290) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 10244116 

argumentando, em preliminares, a ausência de interesse de agir devido a 

concessão administrativa da indenização e, no mérito, sustenta a 

improcedência do pedido. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém não houve acordo (id. 9906646). Realizados 

alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 

9906616. Réplica no id. 10265211. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação 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. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de ausência 

de interesse de agir em razão da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento da 

indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. DO MÉRITO No caso 

em tela, verifica-se que a questão central refere-se no pedido de 

complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o 

qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 
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de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9906616 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro inferior esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por redução de 

força em membro inferior esquerdo, com redução de força com 

comprometimento de flexão do joelho, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Como no caso do Autor houve 

a perda parcial média, com repercussão de 50% (cinquenta por cento). 

Todavia, o valor indenizatório recebido administrativamente corresponde 

às lesões apuradas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o 

processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. 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. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001025-40.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 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-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000891-13.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000891-13.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: FERSEN ANTONIO DAS NEVES SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000377-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 
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Parte(s) Polo Passivo:
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DANILO VITOR MARTINS CUNHA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de execução por título extrajudicial 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de RC DV COMERCIO DE 

VIDROS LTDA. - ME E OUTROS, todos devidamente qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Realizados alguns atos, foi noticiada a 

composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo as 

partes a homologação do acordo (id. 3325707), bem como a suspensão 

do processo até o adimplemento integral. Houve notícia do 

descumprimento do acordo, porém mais adiante o banco exequente noticia 

que a executada vem cumprindo com os termos do acordado, pugnando 

pela continuidade da suspensão do processo até adimplemento integral 

(id. 11267782). O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos 

disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso 

(judicial ou extrajudicial), não havendo indicativo acerca da existência de 

vícios de consentimento na avença estabelecida, razão pela qual à medida 

que se impõe é a sua homologação judicial. 1 – Forte em tais fundamentos, 

este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as 

partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao 

artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 313, II ambos do CPC. 2 – Por 

conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim de que o devedor 

efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio no artigo 313, II do 

Código de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, não há razão 

para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso modificada a 

situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será 

comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente nestes 

autos para continuidade da execução. Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer momento 

provocar o poder judiciário para requerer providências úteis ao andamento 

da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento da avença. 

3 – Em razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias. 4 – 

Custas e honorários na forma acordada. 5 – INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 19 

de fevereiro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002528-96.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: MARIA LUCIA 

BARBOZA FONSECA 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 (id. 6795494), determinando-se a expedição de mandado de 

busca e apreensão do veículo. Cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida (id. 8832698). Devidamente citado, a parte requerida apresentou 

contestação no id. 9011416. Réplica no id. 10258500. Vieram os autos 

conclusos. 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 

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, 
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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 ao argumento de 

que a parte requerida tinha intenção de pagar e não o fez, outra vez mais 

não demanda acolhida, porquanto se efetivamente o quisesse, teria feito 

antes do ajuizamento da demanda. 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, 19 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000299-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARCELO NUNES RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000299-03.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCIO MARCELO NUNES RONDON 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. 4155043). 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, 19 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003652-17.2017.8.11.0006

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:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003652-17.2017.8.11.0006 AUTOR: 

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA RÉU: AYMORE SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por OSMILDO 

RIBEIRO DA SILVA em face do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A (SANTANDER FINANCIAMENTO), ambos devidamente 

qualificados nos autos. Sustenta a autora que teve seu nome incluído nos 

órgãos de proteção de crédito indevidamente, uma vez que não possui 

nenhuma dívida a empresa requerida. Diante disso, requer sejam julgados 

procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais). Com a inicial vieram os 

documentos. Despacho inicial concedendo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e designando audiência de conciliação (id. 8138500). 

Audiência de conciliação realizada, ocasião em que restou infrutífera a 

composição amigável (id. 9518147). Devidamente citada, a empresa 

requerida apresentou contestação (id. 9498010), alegando, em síntese, a 

inexistência de dano moral a ser reparado, uma vez que não houve ato 

ilícito e nexo causal, sendo certo que se trata apenas mero aborrecimento. 

Requereu, ao final, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 

Réplica apresentada (id. 9723008). Veio o processo concluso. II – 

Fundamentação A demanda em análise se trata apenas de matéria de 

direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra 

desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes no 

processo. 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. Destarte, não havendo preliminares e outras questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois bem, o artigo 14 do Código 

do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos 
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decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente 

de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a 

inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro: 

“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. 

(...) § 3° 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.” No caso vertente, constata-se 

que a pretensão indenizatória não merece guarida. Com efeito, não houve 

inversão da prova em decisão inicial ou em qualquer outro momento do 

processo e, ainda que houvesse, não se pode exigir prova de fato 

negativo da parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas 

hipóteses é ônus do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código 

de Processo Civil. No caso, a parte autora alega que não possui nenhum 

tipo de relação com a instituição requerida em razão de haver quitado a 

dívida relativa a contrato de financiamento de veículo automotor, 

culminando com a extinção da ação de busca e apreensão ajuizada pelo 

ora requerido, a qual tramitou na 3ª Vara desta Comarca. Todavia, em 

análise da documentação apresentada, sobretudo o recibo de pagamento 

da purgação da mora (id. 8102094), extrai-se que a quitação da dívida se 

deu no dia 29/01/2016. Em cotejo com a comprovação de negativação, 

vê-se claramente que a data de inclusão do débito (25/01/2016) é anterior 

à data do pagamento. Ora, o autor de fato purgou a mora com a 

implementação do pagamento do valor total da dívida, o que ocasionou a 

extinção da ação de busca e apreensão. Contudo, como a inscrição do 

débito foi anterior ao pagamento, não há falar em qualquer irregularidade 

por parte do requerido. Diferente seria se o pagamento ocorresse antes 

da inscrição ou que perdurasse por tempo além do razoável depois da 

quitação, o que não é o caso. Diante disso, tratando-se de ato regular 

decorrente da dívida até então existente, não subsiste qualquer ato ilícito a 

gerar direito a indenização, motivo pelo qual a improcedência da demanda 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES BARRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000623-22.2018.8.11.0006 

AUTOR: ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES RÉU: CESAR 

RODRIGUES BARRINHO 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, sob pena de 

arquivamento. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. 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. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 17 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO)

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MENDES LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000629-29.2018.8.11.0006 

AUTOR: CLARO S/A RÉU: CRISTIANE MENDES LEITE 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, sob pena de arquivamento. Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 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. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC c/c art. 72 da Lei 8.245/91. A intimação 

da parte Autora será efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 

334). Caceres, 17 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEDENER DE LIMA (EXECUTADO)

CELIA COSTA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001384-87.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: FERNANDO SCAFF ANTONINI EXECUTADO: ABEDENER DE 

LIMA, CELIA COSTA LIMA Vistos etc. Aguarde o decurso de prazo 

anotado no despacho anterior, concedido a fim de que as partes possam 

transacionar. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de 

Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007061-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007061-98.2017.8.11.0006 

AUTOR: IVO PEREIRA DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Aguarde o decurso do prazo para a 

contestação. Independente do oferecimento da defesa, é de conhecimento 

público a notícia de falecimento do autor. Em razão disto, este Juízo, além 

de prestar condolências aos familiares da parte, concede o prazo de 

cinco dias para que o Advogado da parte autora esclareça se possui 

interesse no prosseguimento da ação. Vindo a resposta, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007061-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007061-98.2017.8.11.0006 

AUTOR: IVO PEREIRA DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Aguarde o decurso do prazo para a 

contestação. Independente do oferecimento da defesa, é de conhecimento 

público a notícia de falecimento do autor. Em razão disto, este Juízo, além 

de prestar condolências aos familiares da parte, concede o prazo de 

cinco dias para que o Advogado da parte autora esclareça se possui 

interesse no prosseguimento da ação. Vindo a resposta, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000402-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: MANOEL TEIXEIRA NETOS EMBARGADO: SAMUEL ALVES 

DE CARVALHO Vistos etc. Nos termos do art. 920, I do Código de 

Processo Civil, cite-se e intime-se o EMBARGADO, na pessoa de seu 

Procurador para que, caso queira, ofereça resposta no prazo de 15 dias. 

Sem prejuízo, designe o Centro Judiciário audiência de tentativa de 

conciliação/mediação. Cáceres/MT., 17 de fevereiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000402-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: MANOEL TEIXEIRA NETOS EMBARGADO: SAMUEL ALVES 

DE CARVALHO Vistos etc. Nos termos do art. 920, I do Código de 

Processo Civil, cite-se e intime-se o EMBARGADO, na pessoa de seu 

Procurador para que, caso queira, ofereça resposta no prazo de 15 dias. 

Sem prejuízo, designe o Centro Judiciário audiência de tentativa de 

conciliação/mediação. Cáceres/MT., 17 de fevereiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007601-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007601-49.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: FRANCISCO JOSE DE MATTOS EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Atente-se a nobre causídica quanto a 

sentença de extinção proferida no id. 11430090. Sendo assim, deverá o 

cartório verificar o decurso do prazo recursal. Não sendo interposta a 

apelação no prazo adequado, arquive-se. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO)
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JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1005178-19.2017.8.11.0006 

AUTOR: LILIAM PENHA SILVA RÉU: ASSOCIACAO CONGREGACAO 

DESANTA CATARINA, ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA Vistos etc. É de 

conhecimento público o falecimento do requerido Ademar Rocha de 

Oliveira, portanto delibero pela suspensão do processo até que seja 

regularizada a representação processual da parte (art. 313, I do CPC). 

Assim sendo, anoto o prazo de 15 (quinze) dias para que a Advogada do 

de cujus implemente a sucessão processual mediante a indicação do 

representante do espólio ou da totalidade dos herdeiros. Sendo 

indicado(s) e não havendo a adesão dos representantes à Procuradora já 

constituída nos autos pelo de cujus, deverá o autor promover a citação 

do(s) representante(s) do espólio, no prazo de 15 dias. Caso a 

Procuradora informe os herdeiros ou representante do espólio no prazo 

anotado apresentando o respectivo instrumento de procuração, será 

desnecessária a citação. Esgotadas as providências acima, intimem-se em 

seguida as partes para que, caso queiram, indiquem as provas que 

pretendem produzir na instrução, e sendo positiva a pretensão, deverão 

justificar a pertinência das provas indicadas ao esclarecimento dos fatos. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias (art. 139, VI do CPC). Por fim, retorne 

concluso para o saneamento. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006009-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT0012384A (ADVOGADO)

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006009-67.2017.8.11.0006 

AUTOR: JUVENAL ALVES DA SILVA RÉU: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 

Vistos etc. Considerando que as partes manifestaram-se genericamente 

quanto a pretensão de produzir provas, nos termos do art. 139, VI do CPC 

renovo a faculdade processual de indicar provas a produzir, a fim de que 

as partes além de indicar provas, possam também justificar a pertinência 

daquelas à resolução do mérito. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000621-23.2016.8.11.0006 

AUTOR: MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Vistos etc. Nos termos do art. 10° do CPC, 

considerando que o Departamento de Informática do TJMT prestou 

informações relavantes quanto a juntada da impugnação pela autora, 

notadamente sendo informado que de fato houve falha atípica no sistema 

PJE na oportunidade em que o autor efetuou o protocolo da Impugnação, 

hei por bem, antes de decidir os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, facultar a 

manifestação das partes no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006324-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILKIS GUTIERREZ DO AMARAL MUNHOZ (REQUERENTE)

ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO QUIDA (REQUERIDO)

Maria Zulmira Barbosa Quidá (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006324-95.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS, ILKIS GUTIERREZ DO 

AMARAL MUNHOZ REQUERIDO: GUIDO QUIDA, MARIA ZULMIRA 

BARBOSA QUIDÁ Vistos etc. Observa-se que somente foi promovida a 

tentativa de citação por correio (art. 246, I do CPC), não havendo tentativa 

de citação por Oficial de Justiça (art. 246, II do CPC). Friso que é prudente 

a tentativa de citação por oficial de justiça, neste caso, pois através da 

mesma, ainda que não sejam localizados os réus, poderá o serventuário 

da justiça promover averiguações nos arredores em busca de 

informações quanto ao paradeiro dos requeridos, ou também se há 

suspeitas de ocultação. Certo é que, a citação pessoal é prioridade e 

como ainda existe a hipótese de tentativa de citação por meio do Oficial de 

Justiça, referida tentativa deve ser levada à efeito, antes da citação por 

edital. Ademais, no que toca o réu Guido Quidá, não há qualquer registro 

de insuficiência de endereço ou mudança, mas apenas tentativas de 

entregas no endereço existente sem ter sido o réu encontrado. Logo, a 

tentativa de citação por oficial de justiça é recomendada. Isto posto, 

INDEFIRO a citação por edital. Anoto ainda que realizei buscas no sistema 

SIEL e consta outro endereço, sendo: Dados do Eleitor Nome MARIA 

ZULMIRA BARBOSA QUIDÁ Título 007723251830 Data Nasc. 16/04/1947 

Zona 213 Endereço RUA ALVARES DE AZEVEDO,126 Município OSASCO 

UF SP Data Domicílio 27/06/2011 Nome Pai JOÃO DE PAULA BARBOSA 

Nome Mãe LAZARA DINIZ BARBOSA Naturalidade SANTOS, SP Cód. 

Validação 80d2ef3355b5e799d5b22f67c685c6e3 Aguarde-se a 

realização da audiência. Para o caso da Requerida não comparecer 

espontaneamente, designe nova data. Nesse caso, expeça-se o 

necessário para a tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço 

de id. Num. 10314254 e pelos Correios no endereço descrito acima. 

Cáceres/MT., 17 de fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004710-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADALBERTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004710-55.2017.8.11.0006 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: LUIZ ADALBERTO DA SILVA 

Vistos etc. Desentranhe o mandado para cumprimento no endereço da 

petição de id.Num. 11775994 Anoto que realizei buscas do endereço nos 

sistemas Infojud e Siel: CPF: 447.918.360-49 Nome Completo: LUIZ 

ADALBERTO DA SILVA Nome da Mãe: LAVINA KRAISCH DA SILVA Data 

de Nascimento: 20/08/1963 Título de Eleitor: 0008463031945 Endereço: R 

PADRE CASSEMIRO 630 CENTRO CEP: 78200-000 Municipio: CACERES 

UF: MT Dados do Eleitor Nome LUIZ ADALBERTO DA SILVA Título 
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008463031945 Data Nasc. 20/08/1963 Zona 6 Endereço RUA DR SABINO 

VIEIRA 123 CENTRO Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 05/04/2004 

Nome Pai JOAO OCTAVIO DA SILVA Nome Mãe LAVINA KRAISCH DA 

SILVA Naturalidade MACHADINHO, RS Cód. Validação 

3e64228493f0018d59211955d5879413 Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003457-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003457-32.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: MOTOS COYOTE LTDA - ME EXECUTADO: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT Vistos etc. Sem 

prejuízo de posterior modificação do julgado pela instância superior, intime 

o Exequente para que promova a atualização dos cálculos da dívida 

exequenda de acordo com a sentença proferida nos Embargos à 

execução, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo deverá manifestar e 

requerer o que entender pertinente visando o prosseguimento da ação de 

execução. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 16 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003457-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003457-32.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: MOTOS COYOTE LTDA - ME EXECUTADO: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT Vistos etc. Sem 

prejuízo de posterior modificação do julgado pela instância superior, intime 

o Exequente para que promova a atualização dos cálculos da dívida 

exequenda de acordo com a sentença proferida nos Embargos à 

execução, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo deverá manifestar e 

requerer o que entender pertinente visando o prosseguimento da ação de 

execução. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 16 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004334-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004334-69.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DARIO FERREIRA 

Vistos etc. Defiro a busca do endereço atualizada do devedor. Segue 

abaixo o resultado: CPF: 483.560.851-87 Nome Completo: DARIO 

FERREIRA Nome da Mãe: TEREZA CIRINA DE CAMPOS Data de 

Nascimento: 05/12/1965 Título de Eleitor: 0008116531899 Endereço: RUA 

TREZE QD 18 LT 02 QUINZE DE MAIO CEP: 78164-000 Municipio: VARZEA 

GRANDE UF: MT Dados do Eleitor Nome DARIO FERREIRA Título 

008116531899 Data Nasc. 05/12/1965 Zona 49 Endereço RUA 13 QDA 18 

LOTE 2 15 DE MAIO Município VÁRZEA GRANDE UF MT Data Domicílio 

18/09/1986 Nome Pai JOAO FERREIRA Nome Mãe TEREZA CERINO 

Natura l idade FREI  INOCÊNCIO,  MG Cód.  Va l idação 

a872c8a49c7b9309014f96a60648f9a5 Manifeste o autor no prazo de 15 

dias. Acaso pleiteie a expedição de carta precatória, fica desde já 

deferido o pedido. Esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005506-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1005506-46.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: RUITENALDO SILVA SOUZA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO 

BARBOSA DE LIMA Vistos etc. Cumpra-se o primeiro e segundo 

parágrafos do despacho anterior. Anoto que o último parágrafo apresenta 

erro material, eis que o pedido de penhora foi objeto de deferimento e 

análise nos primeiros parágrafos. Esclareça o Exequente no prazo de 

quinze dias quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUTERVANIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000269-65.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LUTERVANIA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Considerando que a requerida pretende sejam 

prestados informações e documentos alusivos a alienação extrajudicial do 

veículo apreendido no curso do processo de Busca e Apreensão (Dec. 

911/69), hei por bem facultar à resposta da autora no prazo de cinco dias 

(art. 398/CPC). Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de 

Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUTERVANIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000269-65.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LUTERVANIA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Considerando que a requerida pretende sejam 

prestados informações e documentos alusivos a alienação extrajudicial do 

veículo apreendido no curso do processo de Busca e Apreensão (Dec. 

911/69), hei por bem facultar à resposta da autora no prazo de cinco dias 

(art. 398/CPC). Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de 

Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004884-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VIEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE DE MOURA CAVALCANTE OAB - DF21127 (ADVOGADO)

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004884-64.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: GILMAR VIEIRA SOARES REQUERIDO: ASSOCIACAO DE 

POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Vistos etc. Atento a manifestação e 

proposta de acordo formulada pelo réu no id. 11403093, hei por bem 

intimar o autor para que dela tome conhecimento e se manifeste no prazo 

de quinze dias. No mesmo prazo, faculto às partes a manifestação quanto 

as provas que pretendem produzir na instrução, e havendo interesse na 

produção de provas deverão desde já justificar a sua pertinência à 

instrução do feito. Decorrido o prazo, retorne concluso para saneamento e 

análise da tutela de urgência ou julgamento antecipado, salvo a hipótese 

de aderência ao acordo pelo autor. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002143-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MOTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (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):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002143-51.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: MARCIA MARIA MOTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Antes de apreciar o requerimento de produção da prova 

pericial, hei por bem, considerando a preliminar de impugnação à justiça 

gratuita suscitada pela parte EMBARGADA, na forma do art. 9° do Código 

de Processo Civil, facultar à EMBARGANTE a possibilidade de no prazo de 

15 dias justificar seu pedido de gratuidade mediante a apresentação de 

documentos/informações idôneas a corroborar sua assertiva de 

hipossuficiência financeira. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 19 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-80.2017.8.11.0006

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:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

SOLANGE CARDOSO (RÉU)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000020-80.2017.8.11.0006 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA 

- ME, SOLANGE CARDOSO, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER Vistos etc. 

Verifica-se que em sede de EMBARGOS MONITÓRIOS a parte ré solicitou 

a exibição de documentos, quais sejam: - EXTRATOS DA CONTA 

BANCÁRIA COMPROVANDO DOS DÉBITOS DEPAGAMENTOS; - 

COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DOS VALORES; - COMPROVANTES 

DE AMORTIZAÇÕES; - PLANILHA DE CÁLCULO DOS DÉBITOS, 

CONSIDERANDO OS PAGAMENTOS, COM INDICAÇÃO DOS ENCARGOS 

COBRADOS; Facultada a impugnação, o credor aduziu que “os 

documentos pretendidos pelos Réus sempre estiveram à disposição junto 

ao Autor bem como, vale ressaltar, que em qualquer operação bancária o 

cliente recebe uma via do documento que formaliza negociação firmada, 

no qual possui a segurança jurídica do pactuado.” (trecho da Resposta 

aos Embargos). Contudo, mesmo após dizer não se negar a prestar as 

informações, o credor deixou de apresentar ao processo os documentos 

indicados. Assim sendo, por não negar portá-los e não apresentar 

objeção ao direito de acesso aos documentos, hei por bem determinar ao 

credor que no prazo de 15 (quinze) dias forneça os documentos 

apontados pela parte devedora nos Embargos. Após a apresentação do 

documento, intime-se a parte requerida para que diante dos documentos 

apresentados, manifeste-se em 15 dias. Não obstante, nos termos do art. 

370 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a produção da prova oral 

(solicitada pela ré), porquanto, verifica-se que toda a controvérsia pode 

ser sanada por meio de prova documental e/ou pericial. Esgotadas as 

providências acima, retorne concluso. Cáceres/MT., 19 de Fevereiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001882-86.2017.8.11.0006

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:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001882-86.2017.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA Vistos etc. A última 

manifestação do autor (id. 11678721) é equivocada pois seu requerimento 

não encontra consonância com a marcha processual em curso. Conforme 

se verifica na certidão contida no id. 11500205 houve o decurso do prazo 

para pagamento da dívida segundo os termos do art. 523 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, sobre a dívida deverá incidir a multa e 

honorários, na ordem de 10% cada, conforme dispõe o art. 523, §1° do 

Código de Processo Civil. Diante disto, fica o credor intimado a apresentar 

o cálculo atualizado da dívida, bem como a no prazo de 15 dias manifestar 

e requerer o que entender pertinente visando a satisfação de seu crédito. 

No mesmo prazo, esclareça quanto o interesse na expedição de certidão 
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para fins de protesto. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

19 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES BARRINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000623-22.2018.8.11.0006 

AUTOR: ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES RÉU: CESAR 

RODRIGUES BARRINHO 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, sob pena de 

arquivamento. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. 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. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 17 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO)

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MENDES LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000629-29.2018.8.11.0006 

AUTOR: CLARO S/A RÉU: CRISTIANE MENDES LEITE 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, sob pena de arquivamento. Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 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. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC c/c art. 72 da Lei 8.245/91. A intimação 

da parte Autora será efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 

334). Caceres, 17 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002160-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

RONALDO DO NASCIMENTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte requerida, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em ID de nº. 109123541. Processo: 

1002160-24.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 53.764,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) 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. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002160-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

RONALDO DO NASCIMENTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos 

do processo abaixo identificado, em ID de nº. 109123541. Processo: 

1002160-24.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 53.764,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) 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. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007960-96.2017.8.11.0006

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:

LUIS FELIPE LEMES ELLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 73 de 788



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 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 19 

de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001397-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE REIS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KITAISKI (RÉU)

JOSE MILTON DA SILVA (RÉU)

GENIVALDO DE BRITO (RÉU)

CLODOALDO JOSÉ VALENCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001397-23.2016.8.11.0006 

AUTOR: MARIA JOSE REIS LIMA RÉU: CLODOALDO JOSÉ VALENCIO, 

RENATO KITAISKI, GENIVALDO DE BRITO, JOSE MILTON DA SILVA 

Vistos, etc. Ante as razões expostas pelo patrono da parte autora (ids. 

11775852 e 11775837), redesigno a audiência de instrução para o dia 08 

de maio de de 2018, às 14:00 horas. Fica a cargo das partes procederem 

à intimação de suas testemunhas - art. 455 do CPC residentes na sede da 

comarca. Para aquelas residentes na zona rural e que não seja o prestado 

o serviço dos Correios, expeça-se mandado para intimação. Proceda a 

intimação pessoal das partes, ficando concomitantemente intimados para 

comparecimento, na pessoa de seus Procuradores. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 19 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001397-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE REIS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KITAISKI (RÉU)

JOSE MILTON DA SILVA (RÉU)

GENIVALDO DE BRITO (RÉU)

CLODOALDO JOSÉ VALENCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001397-23.2016.8.11.0006 

AUTOR: MARIA JOSE REIS LIMA RÉU: CLODOALDO JOSÉ VALENCIO, 

RENATO KITAISKI, GENIVALDO DE BRITO, JOSE MILTON DA SILVA 

Vistos, etc. Ante as razões expostas pelo patrono da parte autora (ids. 

11775852 e 11775837), redesigno a audiência de instrução para o dia 08 

de maio de de 2018, às 14:00 horas. Fica a cargo das partes procederem 

à intimação de suas testemunhas - art. 455 do CPC residentes na sede da 

comarca. Para aquelas residentes na zona rural e que não seja o prestado 

o serviço dos Correios, expeça-se mandado para intimação. Proceda a 

intimação pessoal das partes, ficando concomitantemente intimados para 

comparecimento, na pessoa de seus Procuradores. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 19 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000636-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACI GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000636-21.2018.8.11.0006 

AUTOR: JACI GARCIA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Cuida-se AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C DANOS 

MORAIS. Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes ponderações 

e reflexões: A proteção judicial em prol das partes que se socorrem do 

Judiciário como único caminho para resolução dos problemas acaba 

muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da 

argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobre utilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 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. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a 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, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e sublinhei). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 

até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 
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caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição de condições para o regular exercício 

do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para 

se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. (…).” (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barro, 

Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial 

que passo a analisar a petição inicial, e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter instado a parte 

demandada sobre a possível e suposta anotação irregular. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir da parte autora, pois sem ele e sem uma negativa da parte 

Demandada, não há pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame 

do mérito da pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em 

tese, poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção 

judicial, é de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, 

ressaltando que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, 

poderá questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não 

imediata, no mínimo, célere da suposta indevida anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, inclusive com eventual compensação financeira. Além 

da possibilidade de resolução imediata, existe outro importante caminho e 

órgão que representa a gama de consumidores na resolução dos 

conflitos. Tal órgão é por todos conhecido como sendo o PROCON, em 

pleno funcionamento na cidade de Caceres-MT. Sob tal ótica, faculto a 

parte comprovar a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. 

Cáceres/MT, 19 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006396-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BRUNO DE ALMEIDA ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 19 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000636-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACI GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000636-21.2018.8.11.0006 

AUTOR: JACI GARCIA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Cuida-se AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C DANOS 

MORAIS. Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes ponderações 

e reflexões: A proteção judicial em prol das partes que se socorrem do 

Judiciário como único caminho para resolução dos problemas acaba 

muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da 

argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobre utilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 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. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a 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, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e sublinhei). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 

até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição de condições para o regular exercício 

do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para 

se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. (…).” (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barro, 

Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial 

que passo a analisar a petição inicial, e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 
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ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter instado a parte 

demandada sobre a possível e suposta anotação irregular. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir da parte autora, pois sem ele e sem uma negativa da parte 

Demandada, não há pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame 

do mérito da pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em 

tese, poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção 

judicial, é de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, 

ressaltando que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, 

poderá questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não 

imediata, no mínimo, célere da suposta indevida anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, inclusive com eventual compensação financeira. Além 

da possibilidade de resolução imediata, existe outro importante caminho e 

órgão que representa a gama de consumidores na resolução dos 

conflitos. Tal órgão é por todos conhecido como sendo o PROCON, em 

pleno funcionamento na cidade de Caceres-MT. Sob tal ótica, faculto a 

parte comprovar a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. 

Cáceres/MT, 19 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005192-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 19 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005192-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID 

11783883), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 19 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007061-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007061-98.2017.8.11.0006 

AUTOR: IVO PEREIRA DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Aguarde o decurso do prazo para a 

contestação. Independente do oferecimento da defesa, é de conhecimento 

público a notícia de falecimento do autor. Em razão disto, este Juízo, além 

de prestar condolências aos familiares da parte, concede o prazo de 

cinco dias para que o Advogado da parte autora esclareça se possui 

interesse no prosseguimento da ação. Vindo a resposta, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000631-96.2018.8.11.0006 

AUTOR: WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Sem 

prejuízo de posterior análise das condições da ação e pressupostos 

processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/CPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Intime-se. Cáceres-MT, 19 de 

Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000402-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: MANOEL TEIXEIRA NETOS EMBARGADO: SAMUEL ALVES 

DE CARVALHO Vistos etc. Nos termos do art. 920, I do Código de 

Processo Civil, cite-se e intime-se o EMBARGADO, na pessoa de seu 

Procurador para que, caso queira, ofereça resposta no prazo de 15 dias. 

Sem prejuízo, designe o Centro Judiciário audiência de tentativa de 

conciliação/mediação. Cáceres/MT., 17 de fevereiro de 2018 Ricardo 
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Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (AUTOR)

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000635-36.2018.8.11.0006 

AUTOR: ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR, IDEOMAR DA SILVA AGUIAR 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Defiro ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça (art. 

98, CPC). Sem prejuízo de posterior análise das condições da ação e 

pressupostos processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/CPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Intime-se. Cáceres-MT, 19 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1005178-19.2017.8.11.0006 

AUTOR: LILIAM PENHA SILVA RÉU: ASSOCIACAO CONGREGACAO 

DESANTA CATARINA, ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA Vistos etc. É de 

conhecimento público o falecimento do requerido Ademar Rocha de 

Oliveira, portanto delibero pela suspensão do processo até que seja 

regularizada a representação processual da parte (art. 313, I do CPC). 

Assim sendo, anoto o prazo de 15 (quinze) dias para que a Advogada do 

de cujus implemente a sucessão processual mediante a indicação do 

representante do espólio ou da totalidade dos herdeiros. Sendo 

indicado(s) e não havendo a adesão dos representantes à Procuradora já 

constituída nos autos pelo de cujus, deverá o autor promover a citação 

do(s) representante(s) do espólio, no prazo de 15 dias. Caso a 

Procuradora informe os herdeiros ou representante do espólio no prazo 

anotado apresentando o respectivo instrumento de procuração, será 

desnecessária a citação. Esgotadas as providências acima, intimem-se em 

seguida as partes para que, caso queiram, indiquem as provas que 

pretendem produzir na instrução, e sendo positiva a pretensão, deverão 

justificar a pertinência das provas indicadas ao esclarecimento dos fatos. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias (art. 139, VI do CPC). Por fim, retorne 

concluso para o saneamento. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006009-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT0012384A (ADVOGADO)

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006009-67.2017.8.11.0006 

AUTOR: JUVENAL ALVES DA SILVA RÉU: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 

Vistos etc. Considerando que as partes manifestaram-se genericamente 

quanto a pretensão de produzir provas, nos termos do art. 139, VI do CPC 

renovo a faculdade processual de indicar provas a produzir, a fim de que 

as partes além de indicar provas, possam também justificar a pertinência 

daquelas à resolução do mérito. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005024-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO IZE LEMOS (REQUERIDO)

JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LUCIANO TALLEVI DELILO (REQUERIDO)

CLAUDEMIR CODIGNOLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT , 19 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos 

do processo abaixo identificado, em ID de nº. 11349477. Processo: 

1005024-98.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 170.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) 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. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001397-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE REIS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KITAISKI (RÉU)

JOSE MILTON DA SILVA (RÉU)

GENIVALDO DE BRITO (RÉU)

CLODOALDO JOSÉ VALENCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA Impulsiono os autos para intimar as Partes Integrantes da Lide, 

na pessoa de seus Advogados, para ciência e cumprimento acerca do 

despacho exarado (ID - 11803806), bem como, com o fito de que, 

compareçam com seus clientes e testemunhas na Audiência de Instrução 

e Julgamento redesignada para o dia 8 de maio de 2018 às 14h00min, que 

será realizada na Sala de Audiência da 3ª Vara Cível, no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT. Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001552-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ARRUDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES VELOZO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001552-26.2016.8.11.0006 

AUTOR: MANOEL JOAO DE ARRUDA RIBEIRO RÉU: FABIO MAGALHAES 

VELOZO Cuida-se de ação de usucapião na fase de prolação da 

sentença. Melhor analisando o feito, constato que o julgamento deve ser 

convertido em diligência para possibilitar ao Autor comprovar a legitimidade 

em postular a totalidade do imóvel. Depreende-se dos autos que o 

Requerente é viúvo. Ocorre que sustenta a prescrição aquisitiva 

computando a quase totalidade do prazo no período de convivência do 

cônjuge, vindo a falecer recentemente. Como a suposta prescrição 

aquisitiva foi implementada por esforço comum, em tese, 50 % do imóvel 

pertence a cada cônjuge. Tendo falecido a esposa, em tese, a sua cota 

parte pertence aos herdeiros necessários, com informe no assento de 

óbito são três. Frente a tal circunstância, nos termos do art. 10 do CPC, 

oportunizo ao Autor demonstrar a legitimidade para postular a totalidade do 

imóvel e/ou proceder o aditamento para regularização do polo ativo, no 

prazo de 15 dias. Intime-se. Caceres, 19 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004565-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - 052.986.329-47 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004565-96.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CACERES MT EMBARGADO: MOTOS COYOTE LTDA - ME PROCURADOR: 

DANILO MUNIZ PONTES Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO ajuizados por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de COYOTE MOTO PEÇAS. Em síntese, 

informa a inicial que o Embargante firmou com a Embargada contrato de 

parceria em 27 de Fevereiro de 2014. Referido contrato constitui objeto da 

ação de execução associada, através da qual pretende o Embargado o 

recebimento do valor de R$113.324,44 (cento e treze mil trezentos e vinte 

e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Em razão da execução, 

ponderou que o título executivo não seria dotado de exequibilidade e 

exigibilidade. Em suma, pondera que o contrato teve vigência entre 

27.02.2014 a 18 de Setembro de 2016, sendo que, segundo o Embargante, 

após a referida data o contrato teria se tornado NULO. Diante disto, 

sustenta o EMBARGANTE que “tendo sido extinto o contrato pelo término 

do seu prazo, nenhuma utilidade mais ostenta a presente execução, que 

se destina exclusivamente a cobrar valores referentes ao período de 

01.09.2015 a 01.12.2016, no valor de R$ 113.324,44 (cento e treze mil e 

trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), período em 

que o contrato não estava mais em vigência.” E concluiu: “(...)Assim, a 

ausência de título executivo ou a sua iliquidez, impõe a nulidade da 

execução e a extinção do feito sem julgamento de mérito, matéria que 

pode ser conhecida pelo julgador a qualquer tempo e em qualquer grau de 

jurisdição (arts. 485, IV e § 3º, do CPC 2015)”. Ainda teceu algumas 

considerações alusivas aos Honorários de sucumbência. Ao final, após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) 

preliminarmente, indeferir o pedido de penhora e bloqueio de valores 

solicitados pela empresa Embargada; b) A intimação da empresa 

Embargada para, em querendo, se manifestar no prazo de 15 dias (CPC, 

art. 920, inciso I); c) Ao final seja da presente declarada a nulidade 

execução, vez que o título executivo extrajudicial apresentado é 

inexequível e inexigível, diante do seu vencimento, conforme prevê 

expressamente a cláusula nona, § 2°, devendo incidir a regra processual 

prevista nos arts. 485, IV e § 3º, do CPC 2015; d) Seja ainda extinta, sem 

resolução do mérito, a ação principal de execução de título extrajudicial n° 

1003457-32.2017.8.11.0006, condenando a empresa Embargada ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais fixados nestes autos; e) A 

condenação da empresa Embargada ao pagamento de todas as custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios nesta ação, conforme 

exposto alhures; f) Seja determinado a cumulação dos honorários 

advocatícios fixados na ação de execução principal, com os arbitrados 

nestes embargos do devedor. e) Requer ainda que Vossa Excelência, 

caso assim entenda, condene a empresa Embargada ao pagamento dos 

honorários de sucumbência cumulados, no limite de 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, que perfaz a quantia exata de R$ 22.664,88 (vinte e 

dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), 

conforme orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça.” Com a 

inicial, vieram os documentos. A impugnação aos EMBARGOS À 

EXECUÇÃO foi protocolada equivocadamente nos autos da ação de 

execução. Na referida peça, o EMBARGADO arguiu a preliminar de 

inadequação da via eleita, porquanto, o Embargante teria também 

protocolado sua inicial nos mesmos autos da ação executiva. No tocante 

ao mérito, sustentou que o título objeto da execução preencheria todos os 

requisitos necessários à execução, mormente por se tratar de instrumento 

particular firmado por duas testemunhas. Também ponderou linhas gerais 

no tocante a litigância de má-fé. Após tecer suas razões de fato e de 

direito, requereu o quanto segue: “a) O acolhimento da preliminar 

suscitada na presente impugnação, reconhecendo a inadequação da via 

eleita pela Embargante para oposição dos embargos à execução, devendo 

ser aplicado ao Réu os efeitos da revelia, nos moldes dos artigos 344, 346 

e 355, II do CPC, impondo-se o não conhecimento dos Embargos à 

Execução opostos pelo Demandado e o regular prosseguimento do feito 

executório com o bloqueio dos ativos financeiros constantes em contas do 

Executado via convênio BACENJUD; b) Subsidiariamente ao pedido supra, 

requer-se a rejeição dos presentes embargos à execução, visto que 

desamparados de quaisquer fatos, fundamentos ou documentos passíveis 

de desconstituir o direito de crédito do Exequente, nos termos pleiteados 

na peça inicial, acolhendo todo o nela constante; c) O reconhecimento do 

caráter meramente protelatório dos presentes embargos, na forma 

expressa nas razões acima expostas, aplicando à Embargante multa de 

9% no valor atualizado da execução, ou outro valor entendido como 

devido por Vossa Excelência, nos moldes dos artigos 918, III e Parágrafo 

único c/c artigo 80, IV e VI c/c artigo 81, todos do CPC; d) Não sendo 

encontrados valores Via BACENJUD, requer-se desde já a penhora do 

bem avaliado e apontado pela Oficial de justiça conforme ID. 9138371, 

para que seja levado a Leilão para a devida satisfação do crédito; e) 

Requer ainda que Vossa Excelência, caso assim entenda, condene a 

Embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência cumulados, no 

limite de 20% (vinte por cento) do valor da causa, que perfaz a quantia 

exata de R$ 22.664,88 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e quatro 

reais e oitenta e oito centavos), conforme orientação pacificada no E. 

Superior Tribunal de Justiça.” Com a impugnação aos embargos, vieram 

documentos. No mais, tentada a conciliação, esta não foi obtida (id. 

10699385 - Pág. 1). É a síntese do necessário. Fundamento e decido! 

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de COYOTE 

MOTO PEÇAS. Em pauta Embargos à execução em que se pretende a 

declaração de nulidade do título que constitui base da ação executiva, sob 

o argumento de que o mesmo não possui os atributos necessários ao título 

executivo. Em resposta, o Embargado sustentou que a cártula que instruiu 

a inicial da execução possui o atributo de título executivo extrajudicial não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 78 de 788



havendo o que se falar em sua nulidade. Também questionou o 

inadequação da via eleita, porquanto, os Embargos teriam sido 

protocolados nos próprios autos da ação de execução. Pois bem. Quanto 

a questão preliminar de inadequação da via eleita, devo desde já afastá-la, 

porquanto, conforme se vê do presente feito os Embargos acabaram por 

ser autuados virtualmente em protocolo autônomo. Ademais, apegando-me 

ao princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277, ambos do 

CPC), o mesmo raciocínio empregado para acolher a inicial dos Embargos, 

utilizo para considerar a Impugnação aos Embargos que encontra-se 

protocolada também nos autos da ação de execução, não tendo o 

Embargado cuidado de sanar o equívoco após a distribuição autônoma 

dos Embargos. Com efeito, superadas as questões preliminares, passo ao 

exame do mérito, a fim de que seja decidido a controvérsia acerca da 

validade do título executivo. Segundo o Embargante, o título exequendo 

não poderia ser exigível por meio da execução, porquanto nulo. Ocorre 

que da leitura da cártula contratual, a convicção deste Juízo não se 

associa por completo à tese defendida pelo autor. Senão, vejamos: O 

código de Processo Civil reconhece como título executivo extrajudicial o 

instrumento particular firmado por duas testemunhas e o devedor. Segue o 

dispositivo: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o 

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;” 

Comentando o dispositivo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ilustra 

que: “... são títulos executivos extrajudiciais somente aqueles documentos 

que a lei federal expressamente prevê como tal, não havendo no direito 

nacional a possibilidade de criação de título executivo extrajudicial fundado 

apenas na vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito 

material (nulla titulus sine lege). O contrato, por exemplo, para ter eficácia 

de título executivo extrajudicial, necessita em regra da assinatura de duas 

testemunhas, de nada adiantando que as partes dispensem tais 

assinaturas e façam constar do contrato que ambas o consideram título 

executivo extrajudicial”...“No instrumento particular exige-se, além da 

assinatura do devedor, a de duas testemunhas. Não tem nenhuma 

validade para fins executivos a chamada assinatura a rogo, exigindo-se 

do devedor analfabeto ou que esteja impossibilitado de assinar o 

instrumento a constituição de mandatário por escritura pública. Como os 

advogados não demonstram o desinteresse próprio das testemunhas, sua 

assinatura não vale para os fins de transformar a confissão de dívida em 

título executivo judicial.” (Código de Processo Civil comentado artigo por 

artigo. Editora Juspodivm: 2016, pág. 1.230 e 1.232). Fato é que em sendo 

instrumento particular e havendo a assinatura de duas testemunhas, bem 

como o devedor, pode-se afirmar que o objeto da ação executiva, em sua 

forma, preenche os requisitos à força executiva. Por outro lado, a 

controvérsia levantada nos Embargos parte do suposto vencimento do 

contrato, a partir do qual, segundo o EMBARGANTE, fulminaria de vício de 

nulidade de modo que não seria mais adequada a ação executiva. Pois 

bem. Segundo o EMBARGANTE o contrato teria chegado ao seu 

vencimento no dia 18 de Setembro de 2016 (após duas prorrogações), 

afirmando que “após essa data o contrato se tornou NULO de pleno 

direito, conforme previsão expressa contratual, firmada entre as partes 

contratantes...” A cláusula contratual mencionada pelo Embargante é a 

seguinte: “(...) Cláusula Nona – (...) (...) Parágrafo segundo– No término do 

prazo mencionado no caput, em não havendo manifestação das partes, 

haverá prorrogação por mais 90 (noventa dias), e assim, esgotado a 

prorrogação o mesmo contrato torna-se nulo.” Referido contrato 

encontra-se encartado no id. 9172183, intitulado “contrato de prestação 

de serviços”, sendo que o EMBARGANTE encontra-se na posição 

contratual de CONTRATANTE, enquanto que o EMBARGADO na de 

CONTRATADO. Da leitura do contrato, e ausente prova em contrário no 

sentido de que o mesmo foi renovado, constata-se que procede a data 

informada pelo EMBARGANTE como sendo aquela em que houve o 

vencimento do contrato. No entanto, ao contrário do que foi sustentado 

pelo EMBARGANTE o vencimento do contrato não deve comprometer a 

totalidade da ação de execução. Isso porque, observa-se que o contrato é 

de trato sucessivo[1] de modo que seu pagamento se dava mensalmente. 

Senão, vejamos: “Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO - Os valores 

decorrentes de objeto deste contrato serão pagos mensalmente pelo 

CONTRATANTE até dia o 20 (vinte) do mês subsequente ao vencido, 

mediante apresentação do documento hábil que comprove a execução 

dos serviços e/ou produtos, até o dia 09 (nove) de cada mês. Os valores 

estabelecidos incluem todas as despesas que decorram da execução da 

prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos e outros;” (g.n.). 

Com efeito, eventual cobrança de valores implementados no período 

posterior a vigência do contrato não deve comprometer a totalidade da 

execução que o tem por objeto, mas apenas invalidar a cobrança 

daquelas oriundas de serviços realizados fora da vigência do contrato. 

Ora, extraio aludido raciocínio das seguintes orientações jurisprudenciais, 

que embora não tratam da mesma matéria (nulidade de contrato) 

referem-se a obrigações de trato sucessivo pelas quais há o 

entendimento de fragmentar o contrato de modo a verifica-lo sob o prisma 

de cada prestação mensal. Senão, vejamos: AÇÃO DECLARATÓRIA – 

PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL “LUZ NO CAMPO” – 

PRESTAÇÕES MENSAIS – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL PARCIAL - CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE 

REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA 

– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – STJ – RECURSO 

REPETITIVO – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo 

ajuste para a devolução dos valores, tratando de prestações de trato 

sucessivo, incide o prazo prescricional fixado no art. 206, §3º, inc. IV, do 

C. Civil, na forma do entendimento pacificado pelo STJ, de modo que a 

prescrição atinge as prestações pagas antes do triênio pretérito a 

propositura da ação, in casu, parte das prestações pactuadas estão 

prescritas. (...) (Ap 135402/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). Assim sendo, considerando 

que segundo a “cláusula nona c.c parágrafo segundo” ocorre a nulidade 

do contrato após o prazo de sua vigência, a melhor interpretação é a de 

que após o prazo de sua vigência, não haveria título hábil a justificar a 

prestação de serviços de uma parte para a outra de modo que após a 

vigência do contrato, eventuais serviços prestados pela Embargada ao 

Embargante devem ser manejados por meio de ação de conhecimento e 

não pela via executiva. Logo, todos os pagamentos dos serviços 

prestados no prazo de vigência do contrato podem e devem ser exigidos 

por meio da ação executiva instruída com a referida cártula contratual – a 

qual previa que as contraprestações ocorreriam mensalmente – sendo 

certo que aquelas obrigações que surgiram em período posterior a 

vigência do contrato não podem ser exigidas por meio da ação executiva, 

uma vez que estão desabrigados pelo instrumento contratual. Com efeito, 

considerando que o contrato teve vigência até o dia 18 de Setembro de 

2016, eventuais valores cobrados na execução referentes a data 

posterior, devem ser declarados inexigíveis por meio da ação executiva. É 

como decido! Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, de modo a DECLARAR A INEXIGIBILIDADE por 

meio de ação executiva, dos valores oriundos do contrato cuja 

exigibilidade/obrigação tenham surgido em período posterior ao dia 18 de 

Setembro de 2016 (término da vigência do contrato). Permanece, portanto, 

a execução quanto aos valores inadimplidos referentes ao período de 

vigência do contrato. Ante o resultado, amparando-me no art. 82, §2° e art. 

86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, condeno o 

EMBARGANTE ao pagamento das custas e despesas processuais. Com 

base nos mesmos fundamentos e de acordo com o art. 85, §2°, incisos I a 

IV do Código de Processo Civil, condeno o Embargado ao pagamento de 

honorários de sucumbência ao Advogado da parte contrária ao valor 

correspondente a 10% sobre o proveito econômico obtido. P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde o implemento do cumprimento de sentença 

pelo prazo de 30 dias. Nada sendo solicitado, arquive-se. Cáceres/MT., 16 

de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

[1] Para Carlos Roberto Gonçalves, Obrigação de trato sucessivo “é a que 

se prolonga no tempo, sem solução de continuidade ou mediante 

prestações periódicas ou reiteradas. No último caso, tem-se uma 

obrigação de trato sucessivo, que é aquela cuja prestação se renova em 

prestações singulares sucessivas, em períodos consecutivos, como 

sucede na compra e venda a prazo, no pagamento mensal do aluguel pelo 

locatário, do consumidor de água ou de energia elétrica etc. . 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 2: teoria 

geral das obrigações. 1 Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 179/180).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006384-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ISABELA DA CUNHA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1006384-68.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ISABELA DA CUNHA MARTINS Vistos etc. 

Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por B.V. FINANCEIRA em 

face de ISABELLA DA CUNHA MARTINS. Em síntese, informou a inicial 

que: “1. O autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$ 

67.584,00 (SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO 

REAIS), para ser restituído por meio de 048 prestações mensais, no valor 

de R$ 1408 ,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS), com 

vencimento final em 15/12/2020, mediante Contrato de Financiamento para 

Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fi duciária, contrato nº 

12039000178158 celebrado em 14/12/2016. 2. Em garantia das obrigações 

assumidas o (ré u) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) 

descrito(s) no supra mencionado contrato a saber : 1) - VOLKSWAGEN - 

FOX COMFORTLINE(URBANII) 1.0 12V FLEX 4P (AG) COMP - 2016/2017 - 

BRANCA - QBI4979 - 9BWAG45Z3H4025886 3. Ocorre, porém, que a 

ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das 

prestações a partir de 15/05/2017, incorrendo em mora desde então, nos 

termos do a rtigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alteraçõ es da 

Lei 13.043/2014. 4. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos 

pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação 

formalizada por carta registrada com aviso de recebimento e/ou 

instrumento de protesto (doc. nº 04). 5. Assim, o débito vencido, 

devidamente atualizado até 16/10/2017 pelos encargos contratados 

importa em R$ 11707,2 (UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS E SETENTA E 

DOIS CENTAVOS) (doc. n° 05), sendo que o valor total para fins de 

purgação da mora em R$ 65.228,35 (SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS 

E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). 6. Desta feita, 

cabe ao banco credor o direito de fazer apreender o(s) bem(ns) que lhe 

foi(ram) fiduciariamente alienado(s) e em seguida promover a sua venda 

aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 65.211,20 

(SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE 

CENTAVOS), correspondente ao principal e acessórios das dívidas 

vencidas e vincendas do réu, devidamente discriminados no doc. 5.” Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) 

conceder liminarmente, a BUSCA E APREENSÃO do(s) bem(ns) 

descrito(s) no item 2 (dois) retro, com a consequente expedição de OFÍCIO 

AO DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto 

ao Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM(IPVA, multa, 

taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da 

propriedade, bem como OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL 

comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha 

à cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este 

indicar,anteriormente à consolidação da propriedade. b) determinar a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM para impossibilitar 

a circulação do veículo a terceiro (art. 3°, § 9º) através do Sistema 

Renajud ou, caso indisponível, seja feita através de ofício ao 

Departamento competente, ordenando sua restrição à circulação, e 

autorizando o recol himento do bem pelas forças policiais, com imediata 

comunicação ao representante do credo r fiduciário, adiante nominado. c) 

determinar a citação da ré (réu) na pessoa de seu representante legal 

(caso a ré seja empresa) para querendo no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida indicada no item 03 (três) da presente 

inicial, acrescida dos encargos pactuados, custas processuais e 

honorários advocatícios sobre ovalor total, conforme julgamento do STJ, 

proferido no Recurso Repetitivo n. 1.418.593- MS, hipótese na qual o(s) 

bem(ens) lhe será(ao) restituído(s) livre do ônus da alienação fiduciária e 

ou para no prazo de 15 (quinze), sob pena de revelia, contestar e 

acompanhar a presente ação, até final decisão. d) Caso o bem se 

encontre em comarca distinta da competência desse juízo, requer já 

conste do mandado a possibilidade de aprensão da garantia, 

independentemente de distribuição de carta precatória, conforme aut oriza 

o artigo 3, § 12 do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei 

13.043/14. e) decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar 

sem que a(o) ré(u) efetue o pagamento da totalidade do débito, tornar 

definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva 

do(s) bem (s) objeto da demanda, em mãos do autor, tudo conforme 

disposição legal, conforme previsto n o parágrafo primeiro do artigo 3.º do 

Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 56 da Lei 

10.931/04.” Com a inicial, vieram documentos. Recebida a inicial, a liminar 

foi deferida (id. 10315421), a requerida foi citada e o veículo apreendido 

(id. 10881577 – pág.1). Conforme certidão contida no id. 11389073 - Pág. 

1 e 11389357 – pág. 1, a requerida deixou transcorrer o prazo para 

purgar a mora e contestar. No id. 11671442 o autor requereu o julgamento 

antecipado e o desbloqueio do veículo. É a síntese. Decido. Cuida-se de 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por B.V. FINANCEIRA em face de 

ISABELLA DA CUNHA MARTINS. Decreto a revelia do Requerido com base 

no art. 344 do Novo Código de Processo Civil e art. 307 do mesmo códex. 

Passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme prevê o artigo 355, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil. Pelos documentos trazidos aos 

autos pela Requerente, restaram provadas: 1- a existência de contrato de 

abertura de crédito (id. 10301259) com cláusula de alienação fiduciária, 

tendo por objeto 01 (um) VOLKSWAGEN - FOX COMFORTLINE(URBANII) 

1.0 12V FLEX 4P (AG) COMP - 2016/2017 - BRANCA - QBI4979 - 

9BWAG45Z3H4025886. 2- o inadimplemento e a constituição em mora pela 

notificação extrajudicial (id. 10301282). O princípio fundamental do direito 

contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições 

extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus do Réu a 

comprovação de situações excludentes de sua obrigação. Não 

apresentadas estas e comprovado o inadimplemento do compromisso 

contratual, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, vez que a 

posse do bem passa a pertencer a quem não tem justo título. Isto posto, 

julgo procedente o pedido inicial e declaro rescindido o contrato firmado 

entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 com redação dada 

pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do Requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva, já concedida na liminar sobre o veículo 

VOLKSWAGEN - FOX COMFORTLINE(URBANII) 1.0 12V FLEX 4P (AG) 

COMP - 2016/2017 - BRANCA - QBI4979 - 9BWAG45Z3H4025886. Faculto 

a venda pela Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Não houve 

averbação da liminar via RENAJUD, pelo que não há que se falar em 

providência pendente para desbloqueio judicial do bem. Condeno o 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, bem como nas custas e despesas processuais. 

P.R.I. Cumpra-se, arquivando-se oportunamente os autos. Cáceres/MT., 17 

de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000621-23.2016.8.11.0006 

AUTOR: MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Vistos etc. Nos termos do art. 10° do CPC, 

considerando que o Departamento de Informática do TJMT prestou 

informações relavantes quanto a juntada da impugnação pela autora, 

notadamente sendo informado que de fato houve falha atípica no sistema 

PJE na oportunidade em que o autor efetuou o protocolo da Impugnação, 

hei por bem, antes de decidir os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, facultar a 

manifestação das partes no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003457-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003457-32.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: MOTOS COYOTE LTDA - ME EXECUTADO: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT Vistos etc. Sem 

prejuízo de posterior modificação do julgado pela instância superior, intime 

o Exequente para que promova a atualização dos cálculos da dívida 

exequenda de acordo com a sentença proferida nos Embargos à 

execução, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo deverá manifestar e 

requerer o que entender pertinente visando o prosseguimento da ação de 

execução. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 16 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173319 Nr: 8724-07.2014.811.0006

 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, ROSALVO 

CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação de cobrança, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar os 

Requeridos ao pagamento de todos os valores disponibilizados na conta 

corrente por força do contrato de fls. 08/11 e retratados no extrato de fls. 

13/15, com incidência de correção monetária - INPC, a partir de cada 

lançamento, e juros de mora, na forma simples, a partir da citação.Por 

tratar-se de apuração do valor e que depende apenas de cálculo 

aritmético, caberá ao Credor apresentar a liquidação e demonstrativo 

atualizado da condenação, por ocasião da apresentação da petição de 

cumprimento de sentença.Condeno os Requeridos ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado 

em 10 % sobre o valor da condenação. Por tratar-se de sucumbência 

recíproca, fica a parte Autora condenada ao honorários advocatícios, este 

em 10 % sobre a dedução da quantia pleiteada e valor líquido da 

condenação.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, aguarde-se pedido de 

cumpriemtno da sentença, no prazo de 15 dias.Acaso nada seja pleiteado, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148930 Nr: 7502-72.2012.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ... Como o trabalho visa aclarar a questão técnica, e não atendido tal 

finalidade, faz-se necessária a realização de novo laudo pericial. Para 

tanto, revogo o último despacho e determino a intimação do Perito para que 

faça novo laudo, sem qualquer ônus para as partes e para o Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 30 dias. Na apresentação do novo laudo, 

deverá o Perito ser claro e didático o suficiente para possibilitar a 

compreensão do objeto da pericia, com esclarecimentos: - a ordem 

cronológica das operações, com indicação dos valores contratados, 

demais encargos incidentes, taxa de juros ajustada; - esclarecer se as 

subsequentes são renovação ou não das anteriores; - parcelas quitadas - 

saldo devedor, juros e demais encargos incidentes sobre parcelas 

eventualmente não quitadas no prazo e forma acordada - em caso de 

renovação e respectiva liquidação de operação anterior, qual é o valor 

correto do saldo devedor e que corresponde a modalidade de liquidação 

antecipada e se no valor engloba nova disponibilização ou não de valores 

para a Devedora;- esclarecer acerca da cobrança correta ou não dos 

juros na forma estipulada. - apontar qual é valor correto em conformidade 

com os parâmetros do contrato, e se apresenta taxas superiores à media 

de mercado, qual seria o valor correto da dívida. Deverá ainda apresentar 

descrição em separada do valor com ou sem a incidência (juros simples) 

dos juros capitalizados. Com a juntada no novo laudo, intimem as partes 

para manifestação no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, designo nova 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 

17:20 horas. Atentem-se as partes à advertência contida no art. 334, §8º 

do CPC, onde o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

será reputado como ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a 

imposição de multa de até 2% (dois por cento) sobre a vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, valor este que será revertido 

em favor do Estado.Ficam as partes intimadas para comparecimento, na 

pessoa de seus Procuradores e com a publicação deste no DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172129 Nr: 7872-80.2014.811.0006

 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: JULIO CESAR FERREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA SOARES 

NEVES - OAB:15.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, querendo 

, apresentar as contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179764 Nr: 2115-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JACARE CONTABIL EIRELI LTDA, ROSALVO JORGE 

CUNHA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Cuida-se de ação de exibição de documentos.

Transitada em julgado, a parte Requerida depositou o valor dos honorários 

e apresentou os documentos (fls. 133/202).

Foi concedido prazo de sessenta dias para a Autora manifestar e 

decorrido, não apresentou qualquer apontamento de descumprimento da 

obrigação imposta ao Autor.

Assim, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, 

inciso II do CPC.

Custas recolhidas (fls. 47).

Defiro o levantamento do depósito em favor do Dr Vinicius Segatto Jorge 

da Cunha. Intime o beneficiário para indicar número da conta no prazo de 

dez dias.

Vindo a informação da conta, expeça-se alvará.

Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal, desapense-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132247 Nr: 988-40.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, DIOBALDO 

FERREIRA GOMES, LOURENÇO FERREIRA GOMES, ORIVALDO FERREIRA 

GOMES, NAIR FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684 A
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 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu no prazo para o 

BANCO BRADESCO S/A manifestar-se no presente feito, tendo em vista 

que o representante legal da parte requerida foi devidamente intimado da 

Decisão->Determinação", de 05/12/2017, foi disponibilizado no DJE nº 

10154, de 07/12/2017 e publicado no dia 11/12/2017, onde consta como 

patrono habilitado para receber intimações : MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT. Razão pela qual, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194798 Nr: 400-57.2016.811.0006

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269

 Melhor analisando o feito, constato que na inicial e defesa as partes 

protestaram genericamente pela produção de provas.

Muito embora tenham ficado silentes quando oportunizado especificar as 

provas após a audiência de tentativa de conciliação, entendo oportuno 

reoportunizar, o que assim delibero.

 Para tanto, fica reoportunizado indicar quais provas efetivamente 

pretendem produzir, justificando e indicando sua pertinência e finalidade, 

no prazo de dez dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004565-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - 052.986.329-47 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004565-96.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CACERES MT EMBARGADO: MOTOS COYOTE LTDA - ME PROCURADOR: 

DANILO MUNIZ PONTES Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO ajuizados por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de COYOTE MOTO PEÇAS. Em síntese, 

informa a inicial que o Embargante firmou com a Embargada contrato de 

parceria em 27 de Fevereiro de 2014. Referido contrato constitui objeto da 

ação de execução associada, através da qual pretende o Embargado o 

recebimento do valor de R$113.324,44 (cento e treze mil trezentos e vinte 

e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Em razão da execução, 

ponderou que o título executivo não seria dotado de exequibilidade e 

exigibilidade. Em suma, pondera que o contrato teve vigência entre 

27.02.2014 a 18 de Setembro de 2016, sendo que, segundo o Embargante, 

após a referida data o contrato teria se tornado NULO. Diante disto, 

sustenta o EMBARGANTE que “tendo sido extinto o contrato pelo término 

do seu prazo, nenhuma utilidade mais ostenta a presente execução, que 

se destina exclusivamente a cobrar valores referentes ao período de 

01.09.2015 a 01.12.2016, no valor de R$ 113.324,44 (cento e treze mil e 

trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), período em 

que o contrato não estava mais em vigência.” E concluiu: “(...)Assim, a 

ausência de título executivo ou a sua iliquidez, impõe a nulidade da 

execução e a extinção do feito sem julgamento de mérito, matéria que 

pode ser conhecida pelo julgador a qualquer tempo e em qualquer grau de 

jurisdição (arts. 485, IV e § 3º, do CPC 2015)”. Ainda teceu algumas 

considerações alusivas aos Honorários de sucumbência. Ao final, após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) 

preliminarmente, indeferir o pedido de penhora e bloqueio de valores 

solicitados pela empresa Embargada; b) A intimação da empresa 

Embargada para, em querendo, se manifestar no prazo de 15 dias (CPC, 

art. 920, inciso I); c) Ao final seja da presente declarada a nulidade 

execução, vez que o título executivo extrajudicial apresentado é 

inexequível e inexigível, diante do seu vencimento, conforme prevê 

expressamente a cláusula nona, § 2°, devendo incidir a regra processual 

prevista nos arts. 485, IV e § 3º, do CPC 2015; d) Seja ainda extinta, sem 

resolução do mérito, a ação principal de execução de título extrajudicial n° 

1003457-32.2017.8.11.0006, condenando a empresa Embargada ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais fixados nestes autos; e) A 

condenação da empresa Embargada ao pagamento de todas as custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios nesta ação, conforme 

exposto alhures; f) Seja determinado a cumulação dos honorários 

advocatícios fixados na ação de execução principal, com os arbitrados 

nestes embargos do devedor. e) Requer ainda que Vossa Excelência, 

caso assim entenda, condene a empresa Embargada ao pagamento dos 

honorários de sucumbência cumulados, no limite de 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, que perfaz a quantia exata de R$ 22.664,88 (vinte e 

dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), 

conforme orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça.” Com a 

inicial, vieram os documentos. A impugnação aos EMBARGOS À 

EXECUÇÃO foi protocolada equivocadamente nos autos da ação de 

execução. Na referida peça, o EMBARGADO arguiu a preliminar de 

inadequação da via eleita, porquanto, o Embargante teria também 

protocolado sua inicial nos mesmos autos da ação executiva. No tocante 

ao mérito, sustentou que o título objeto da execução preencheria todos os 

requisitos necessários à execução, mormente por se tratar de instrumento 

particular firmado por duas testemunhas. Também ponderou linhas gerais 

no tocante a litigância de má-fé. Após tecer suas razões de fato e de 

direito, requereu o quanto segue: “a) O acolhimento da preliminar 

suscitada na presente impugnação, reconhecendo a inadequação da via 

eleita pela Embargante para oposição dos embargos à execução, devendo 

ser aplicado ao Réu os efeitos da revelia, nos moldes dos artigos 344, 346 

e 355, II do CPC, impondo-se o não conhecimento dos Embargos à 

Execução opostos pelo Demandado e o regular prosseguimento do feito 

executório com o bloqueio dos ativos financeiros constantes em contas do 

Executado via convênio BACENJUD; b) Subsidiariamente ao pedido supra, 

requer-se a rejeição dos presentes embargos à execução, visto que 

desamparados de quaisquer fatos, fundamentos ou documentos passíveis 

de desconstituir o direito de crédito do Exequente, nos termos pleiteados 

na peça inicial, acolhendo todo o nela constante; c) O reconhecimento do 

caráter meramente protelatório dos presentes embargos, na forma 

expressa nas razões acima expostas, aplicando à Embargante multa de 

9% no valor atualizado da execução, ou outro valor entendido como 

devido por Vossa Excelência, nos moldes dos artigos 918, III e Parágrafo 

único c/c artigo 80, IV e VI c/c artigo 81, todos do CPC; d) Não sendo 

encontrados valores Via BACENJUD, requer-se desde já a penhora do 

bem avaliado e apontado pela Oficial de justiça conforme ID. 9138371, 

para que seja levado a Leilão para a devida satisfação do crédito; e) 

Requer ainda que Vossa Excelência, caso assim entenda, condene a 

Embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência cumulados, no 

limite de 20% (vinte por cento) do valor da causa, que perfaz a quantia 

exata de R$ 22.664,88 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e quatro 

reais e oitenta e oito centavos), conforme orientação pacificada no E. 

Superior Tribunal de Justiça.” Com a impugnação aos embargos, vieram 

documentos. No mais, tentada a conciliação, esta não foi obtida (id. 

10699385 - Pág. 1). É a síntese do necessário. Fundamento e decido! 

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de COYOTE 

MOTO PEÇAS. Em pauta Embargos à execução em que se pretende a 

declaração de nulidade do título que constitui base da ação executiva, sob 

o argumento de que o mesmo não possui os atributos necessários ao título 

executivo. Em resposta, o Embargado sustentou que a cártula que instruiu 

a inicial da execução possui o atributo de título executivo extrajudicial não 

havendo o que se falar em sua nulidade. Também questionou o 

inadequação da via eleita, porquanto, os Embargos teriam sido 

protocolados nos próprios autos da ação de execução. Pois bem. Quanto 

a questão preliminar de inadequação da via eleita, devo desde já afastá-la, 

porquanto, conforme se vê do presente feito os Embargos acabaram por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 82 de 788



ser autuados virtualmente em protocolo autônomo. Ademais, apegando-me 

ao princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277, ambos do 

CPC), o mesmo raciocínio empregado para acolher a inicial dos Embargos, 

utilizo para considerar a Impugnação aos Embargos que encontra-se 

protocolada também nos autos da ação de execução, não tendo o 

Embargado cuidado de sanar o equívoco após a distribuição autônoma 

dos Embargos. Com efeito, superadas as questões preliminares, passo ao 

exame do mérito, a fim de que seja decidido a controvérsia acerca da 

validade do título executivo. Segundo o Embargante, o título exequendo 

não poderia ser exigível por meio da execução, porquanto nulo. Ocorre 

que da leitura da cártula contratual, a convicção deste Juízo não se 

associa por completo à tese defendida pelo autor. Senão, vejamos: O 

código de Processo Civil reconhece como título executivo extrajudicial o 

instrumento particular firmado por duas testemunhas e o devedor. Segue o 

dispositivo: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o 

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;” 

Comentando o dispositivo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ilustra 

que: “... são títulos executivos extrajudiciais somente aqueles documentos 

que a lei federal expressamente prevê como tal, não havendo no direito 

nacional a possibilidade de criação de título executivo extrajudicial fundado 

apenas na vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito 

material (nulla titulus sine lege). O contrato, por exemplo, para ter eficácia 

de título executivo extrajudicial, necessita em regra da assinatura de duas 

testemunhas, de nada adiantando que as partes dispensem tais 

assinaturas e façam constar do contrato que ambas o consideram título 

executivo extrajudicial”...“No instrumento particular exige-se, além da 

assinatura do devedor, a de duas testemunhas. Não tem nenhuma 

validade para fins executivos a chamada assinatura a rogo, exigindo-se 

do devedor analfabeto ou que esteja impossibilitado de assinar o 

instrumento a constituição de mandatário por escritura pública. Como os 

advogados não demonstram o desinteresse próprio das testemunhas, sua 

assinatura não vale para os fins de transformar a confissão de dívida em 

título executivo judicial.” (Código de Processo Civil comentado artigo por 

artigo. Editora Juspodivm: 2016, pág. 1.230 e 1.232). Fato é que em sendo 

instrumento particular e havendo a assinatura de duas testemunhas, bem 

como o devedor, pode-se afirmar que o objeto da ação executiva, em sua 

forma, preenche os requisitos à força executiva. Por outro lado, a 

controvérsia levantada nos Embargos parte do suposto vencimento do 

contrato, a partir do qual, segundo o EMBARGANTE, fulminaria de vício de 

nulidade de modo que não seria mais adequada a ação executiva. Pois 

bem. Segundo o EMBARGANTE o contrato teria chegado ao seu 

vencimento no dia 18 de Setembro de 2016 (após duas prorrogações), 

afirmando que “após essa data o contrato se tornou NULO de pleno 

direito, conforme previsão expressa contratual, firmada entre as partes 

contratantes...” A cláusula contratual mencionada pelo Embargante é a 

seguinte: “(...) Cláusula Nona – (...) (...) Parágrafo segundo– No término do 

prazo mencionado no caput, em não havendo manifestação das partes, 

haverá prorrogação por mais 90 (noventa dias), e assim, esgotado a 

prorrogação o mesmo contrato torna-se nulo.” Referido contrato 

encontra-se encartado no id. 9172183, intitulado “contrato de prestação 

de serviços”, sendo que o EMBARGANTE encontra-se na posição 

contratual de CONTRATANTE, enquanto que o EMBARGADO na de 

CONTRATADO. Da leitura do contrato, e ausente prova em contrário no 

sentido de que o mesmo foi renovado, constata-se que procede a data 

informada pelo EMBARGANTE como sendo aquela em que houve o 

vencimento do contrato. No entanto, ao contrário do que foi sustentado 

pelo EMBARGANTE o vencimento do contrato não deve comprometer a 

totalidade da ação de execução. Isso porque, observa-se que o contrato é 

de trato sucessivo[1] de modo que seu pagamento se dava mensalmente. 

Senão, vejamos: “Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO - Os valores 

decorrentes de objeto deste contrato serão pagos mensalmente pelo 

CONTRATANTE até dia o 20 (vinte) do mês subsequente ao vencido, 

mediante apresentação do documento hábil que comprove a execução 

dos serviços e/ou produtos, até o dia 09 (nove) de cada mês. Os valores 

estabelecidos incluem todas as despesas que decorram da execução da 

prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos e outros;” (g.n.). 

Com efeito, eventual cobrança de valores implementados no período 

posterior a vigência do contrato não deve comprometer a totalidade da 

execução que o tem por objeto, mas apenas invalidar a cobrança 

daquelas oriundas de serviços realizados fora da vigência do contrato. 

Ora, extraio aludido raciocínio das seguintes orientações jurisprudenciais, 

que embora não tratam da mesma matéria (nulidade de contrato) 

referem-se a obrigações de trato sucessivo pelas quais há o 

entendimento de fragmentar o contrato de modo a verifica-lo sob o prisma 

de cada prestação mensal. Senão, vejamos: AÇÃO DECLARATÓRIA – 

PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL “LUZ NO CAMPO” – 

PRESTAÇÕES MENSAIS – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL PARCIAL - CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE 

REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA 

– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – STJ – RECURSO 

REPETITIVO – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo 

ajuste para a devolução dos valores, tratando de prestações de trato 

sucessivo, incide o prazo prescricional fixado no art. 206, §3º, inc. IV, do 

C. Civil, na forma do entendimento pacificado pelo STJ, de modo que a 

prescrição atinge as prestações pagas antes do triênio pretérito a 

propositura da ação, in casu, parte das prestações pactuadas estão 

prescritas. (...) (Ap 135402/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). Assim sendo, considerando 

que segundo a “cláusula nona c.c parágrafo segundo” ocorre a nulidade 

do contrato após o prazo de sua vigência, a melhor interpretação é a de 

que após o prazo de sua vigência, não haveria título hábil a justificar a 

prestação de serviços de uma parte para a outra de modo que após a 

vigência do contrato, eventuais serviços prestados pela Embargada ao 

Embargante devem ser manejados por meio de ação de conhecimento e 

não pela via executiva. Logo, todos os pagamentos dos serviços 

prestados no prazo de vigência do contrato podem e devem ser exigidos 

por meio da ação executiva instruída com a referida cártula contratual – a 

qual previa que as contraprestações ocorreriam mensalmente – sendo 

certo que aquelas obrigações que surgiram em período posterior a 

vigência do contrato não podem ser exigidas por meio da ação executiva, 

uma vez que estão desabrigados pelo instrumento contratual. Com efeito, 

considerando que o contrato teve vigência até o dia 18 de Setembro de 

2016, eventuais valores cobrados na execução referentes a data 

posterior, devem ser declarados inexigíveis por meio da ação executiva. É 

como decido! Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, de modo a DECLARAR A INEXIGIBILIDADE por 

meio de ação executiva, dos valores oriundos do contrato cuja 

exigibilidade/obrigação tenham surgido em período posterior ao dia 18 de 

Setembro de 2016 (término da vigência do contrato). Permanece, portanto, 

a execução quanto aos valores inadimplidos referentes ao período de 

vigência do contrato. Ante o resultado, amparando-me no art. 82, §2° e art. 

86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, condeno o 

EMBARGANTE ao pagamento das custas e despesas processuais. Com 

base nos mesmos fundamentos e de acordo com o art. 85, §2°, incisos I a 

IV do Código de Processo Civil, condeno o Embargado ao pagamento de 

honorários de sucumbência ao Advogado da parte contrária ao valor 

correspondente a 10% sobre o proveito econômico obtido. P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde o implemento do cumprimento de sentença 

pelo prazo de 30 dias. Nada sendo solicitado, arquive-se. Cáceres/MT., 16 

de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

[1] Para Carlos Roberto Gonçalves, Obrigação de trato sucessivo “é a que 

se prolonga no tempo, sem solução de continuidade ou mediante 

prestações periódicas ou reiteradas. No último caso, tem-se uma 

obrigação de trato sucessivo, que é aquela cuja prestação se renova em 

prestações singulares sucessivas, em períodos consecutivos, como 

sucede na compra e venda a prazo, no pagamento mensal do aluguel pelo 

locatário, do consumidor de água ou de energia elétrica etc. . 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 2: teoria 

geral das obrigações. 1 Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 179/180).
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CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1006384-68.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ISABELA DA CUNHA MARTINS Vistos etc. 

Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por B.V. FINANCEIRA em 

face de ISABELLA DA CUNHA MARTINS. Em síntese, informou a inicial 

que: “1. O autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$ 

67.584,00 (SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO 

REAIS), para ser restituído por meio de 048 prestações mensais, no valor 

de R$ 1408 ,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS), com 

vencimento final em 15/12/2020, mediante Contrato de Financiamento para 

Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fi duciária, contrato nº 

12039000178158 celebrado em 14/12/2016. 2. Em garantia das obrigações 

assumidas o (ré u) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) 

descrito(s) no supra mencionado contrato a saber : 1) - VOLKSWAGEN - 

FOX COMFORTLINE(URBANII) 1.0 12V FLEX 4P (AG) COMP - 2016/2017 - 

BRANCA - QBI4979 - 9BWAG45Z3H4025886 3. Ocorre, porém, que a 

ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das 

prestações a partir de 15/05/2017, incorrendo em mora desde então, nos 

termos do a rtigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alteraçõ es da 

Lei 13.043/2014. 4. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos 

pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação 

formalizada por carta registrada com aviso de recebimento e/ou 

instrumento de protesto (doc. nº 04). 5. Assim, o débito vencido, 

devidamente atualizado até 16/10/2017 pelos encargos contratados 

importa em R$ 11707,2 (UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS E SETENTA E 

DOIS CENTAVOS) (doc. n° 05), sendo que o valor total para fins de 

purgação da mora em R$ 65.228,35 (SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS 

E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). 6. Desta feita, 

cabe ao banco credor o direito de fazer apreender o(s) bem(ns) que lhe 

foi(ram) fiduciariamente alienado(s) e em seguida promover a sua venda 

aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 65.211,20 

(SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE 

CENTAVOS), correspondente ao principal e acessórios das dívidas 

vencidas e vincendas do réu, devidamente discriminados no doc. 5.” Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) 

conceder liminarmente, a BUSCA E APREENSÃO do(s) bem(ns) 

descrito(s) no item 2 (dois) retro, com a consequente expedição de OFÍCIO 

AO DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto 

ao Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM(IPVA, multa, 

taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da 

propriedade, bem como OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL 

comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha 

à cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este 

indicar,anteriormente à consolidação da propriedade. b) determinar a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM para impossibilitar 

a circulação do veículo a terceiro (art. 3°, § 9º) através do Sistema 

Renajud ou, caso indisponível, seja feita através de ofício ao 

Departamento competente, ordenando sua restrição à circulação, e 

autorizando o recol himento do bem pelas forças policiais, com imediata 

comunicação ao representante do credo r fiduciário, adiante nominado. c) 

determinar a citação da ré (réu) na pessoa de seu representante legal 

(caso a ré seja empresa) para querendo no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida indicada no item 03 (três) da presente 

inicial, acrescida dos encargos pactuados, custas processuais e 

honorários advocatícios sobre ovalor total, conforme julgamento do STJ, 

proferido no Recurso Repetitivo n. 1.418.593- MS, hipótese na qual o(s) 

bem(ens) lhe será(ao) restituído(s) livre do ônus da alienação fiduciária e 

ou para no prazo de 15 (quinze), sob pena de revelia, contestar e 

acompanhar a presente ação, até final decisão. d) Caso o bem se 

encontre em comarca distinta da competência desse juízo, requer já 

conste do mandado a possibilidade de aprensão da garantia, 

independentemente de distribuição de carta precatória, conforme aut oriza 

o artigo 3, § 12 do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei 

13.043/14. e) decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar 

sem que a(o) ré(u) efetue o pagamento da totalidade do débito, tornar 

definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva 

do(s) bem (s) objeto da demanda, em mãos do autor, tudo conforme 

disposição legal, conforme previsto n o parágrafo primeiro do artigo 3.º do 

Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 56 da Lei 

10.931/04.” Com a inicial, vieram documentos. Recebida a inicial, a liminar 

foi deferida (id. 10315421), a requerida foi citada e o veículo apreendido 

(id. 10881577 – pág.1). Conforme certidão contida no id. 11389073 - Pág. 

1 e 11389357 – pág. 1, a requerida deixou transcorrer o prazo para 

purgar a mora e contestar. No id. 11671442 o autor requereu o julgamento 

antecipado e o desbloqueio do veículo. É a síntese. Decido. Cuida-se de 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por B.V. FINANCEIRA em face de 

ISABELLA DA CUNHA MARTINS. Decreto a revelia do Requerido com base 

no art. 344 do Novo Código de Processo Civil e art. 307 do mesmo códex. 

Passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme prevê o artigo 355, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil. Pelos documentos trazidos aos 

autos pela Requerente, restaram provadas: 1- a existência de contrato de 

abertura de crédito (id. 10301259) com cláusula de alienação fiduciária, 

tendo por objeto 01 (um) VOLKSWAGEN - FOX COMFORTLINE(URBANII) 

1.0 12V FLEX 4P (AG) COMP - 2016/2017 - BRANCA - QBI4979 - 

9BWAG45Z3H4025886. 2- o inadimplemento e a constituição em mora pela 

notificação extrajudicial (id. 10301282). O princípio fundamental do direito 

contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições 

extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus do Réu a 

comprovação de situações excludentes de sua obrigação. Não 

apresentadas estas e comprovado o inadimplemento do compromisso 

contratual, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, vez que a 

posse do bem passa a pertencer a quem não tem justo título. Isto posto, 

julgo procedente o pedido inicial e declaro rescindido o contrato firmado 

entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 com redação dada 

pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do Requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva, já concedida na liminar sobre o veículo 

VOLKSWAGEN - FOX COMFORTLINE(URBANII) 1.0 12V FLEX 4P (AG) 

COMP - 2016/2017 - BRANCA - QBI4979 - 9BWAG45Z3H4025886. Faculto 

a venda pela Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Não houve 

averbação da liminar via RENAJUD, pelo que não há que se falar em 

providência pendente para desbloqueio judicial do bem. Condeno o 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, bem como nas custas e despesas processuais. 

P.R.I. Cumpra-se, arquivando-se oportunamente os autos. Cáceres/MT., 17 

de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002160-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

RONALDO DO NASCIMENTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002160-24.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA, JOSE DE ASSIS 

PINTO DE MIRANDA, MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA, RONALDO DO 

NASCIMENTO MIRANDA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por JOSÉ DE ASSIS PINTO 

DE MIRANDA E OUTROS em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, 

devidamente qualificados. Aduzem os autores, em síntese, serem 

sucessores legítimos de Maria José Nascimento de Miranda, que veio a 

óbito em 20/05/2016. Apontam que a Sra. Maria José contratou os 

serviços da Requerida, consistente em contratação de seguro com 

cobertura em caso de morte, registrado sob a apólice de 

nº686783900358, através de ligação telefônica, sendo que o pagamento 

se dava através de lançamentos mensais no Cartão de crédito da Sra. 

Maria José. Verberam que a Sra. Maria José foi acometida por um “Ataque 

cardíaco” o qual resultou no óbito da mesma. Ressaltam que após o 

falecimento da segurada, buscaram o recebimento da indenização relativa 

ao seguro junto à instituição Requerida, oportunidade em que teriam sido 

orientados a encaminhar alguns documentos à sede da empresa Ré. 

Afirmam que embora tenham encaminhado os documentos solicitados, a 

Requerida não efetuou o pagamento, bem como deixou de apresentar 

resposta. Após tecerem suas razões de fato e direito, requereram a total 

procedência da demanda condenando a Requerida ao pagamento de 
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R$53.764,14 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e 

quatorze centavos), corrigidos e acrescidos de juros de mora. Junto a 

inicial, vieram os documentos anexados nos ids. 3251945 a 3251966. 

Emenda à inicial (ids. 4170688 a 4170695), devidamente acatada (id. 

4570075). Citada a parte Ré deixou de apresentar resposta e de 

comparecer em audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia (id. 

6812291). Intimados (id. 7239204), os autores se manifestaram anexando 

novos documentos (ids. 7314565, 7314596, 7314618, 7314629, 7314647, 

7314682 e 7314707). Oficiado a agência bancária da Ré nesta Comarca 

requisitando informações, não se obteve resposta. A Requerida 

compareceu nos autos no id. 9079695. Os autores impugnaram a 

contestação nos ids. 9482396, na qual arguiram, preliminarmente, 

intempestividade da contestação. Expedida intimação pessoal do 

representante da agência bancária da Ré nesta Comarca, requisitando 

informações, adveio resposta no id. 10423012. Nos ids. 11410947, 

11410969 e 11411000 os Autores apresentaram a cópia dos cartões de 

crédito da Sra. Maria José, requerendo a procedência da ação. Por fim, 

vieram-me conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Primeiramente, 

tenho como possível a decisão antecipada do mérito, em decorrência da 

suficiência da prova documental acostada e por restar a matéria fática 

suficientemente esclarecida. Outrora, estamos diante da revelia da 

Requerida. Assim, nos termos dos incisos I e II do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer em que os autores pretendem a condenação 

da ré ao pagamento da indenização securitária no importe de R$53.764,14 

(cinquenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e quatorze 

centavos). Primeiramente, verifico dos autos que a Requerida foi 

declarada revel. Isso porque, muito embora tenha comparecido no feito 

através da petição acostada no id. 9079695, o prazo para defesa já havia 

se escoado. No entanto, importante ressaltar que a revelia por si só não 

leva à procedência dos pedidos iniciais. É necessário que os fatos 

deduzidos na exordial venham acompanhados de provas que justifiquem a 

procedência da demanda. Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery 

Júnior: Contra o réu revel há presunção de veracidade dos fatos não 

contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos 

efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 334, III). Mesmo não 

podendo o réu fazer prova sobre o fato sobre o qual pesa a presunção de 

veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção 

que favorecia o autor. (NERY JÚNIOR. Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante. Revista dos Tribunais: São Paulo, 

2007. p.594.). Deste modo, o pedido dos autores será analisado diante 

das provas anexadas nos autos, sendo que a procedência da demanda 

dependerá das provas produzidas. Importante ressaltar, ainda, que a 

atividade securitária encontra-se abrangida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, devendo suas 

cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista. 

Nesse sentido é a lição de Cláudia Lima Marques: “Resumindo, em todos 

estes contratos de seguro podemos identificar o fornecedor exigido pelo 

art. 3º do CDC, e o consumido. Note-se que o destinatário do prêmio pode 

ser o contratante com a empresa seguradora (estipulante) ou terceira 

pessoa, que participará como beneficiária do seguro. Nos dois casos, há 

um destinatário final do serviço prestado pela empresa seguradora... 

Portanto, os contratos de seguro estão submetidos ao Código de Proteção 

do Consumidor, devendo suas cláusulas estarem de acordo com tal 

diploma legal, devendo ser respeitadas as formas de interpretação e 

elaboração contratuais, especialmente a respeito do conhecimento ao 

consumidor do conteúdo do contrato, a fim coibir desequilíbrios entre as 

partes, principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em 

relação ao fornecedor.” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de 

Defesa do Consumidor. 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais). Assim, tendo 

em vista que sobre a relação jurídica estampada no caso em apreço incide 

a legislação consumerista, e, sendo os autores indiscutivelmente parte 

hipossuficiente na relação de consumo, bem como diante da peculiaridade 

do caso, à vista do que dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inverto o ônus probatório em favor dos autores, uma vez 

que a demandada encontra-se em melhores condições de trazer aos 

autos os elementos probantes necessários à análise de sua 

responsabilidade, sendo os consumidores, hipossuficientes tecnicamente 

para apresentar provas. De outro lado, sabendo que a inversão do ônus 

da prova não possui caráter absoluto, devendo a parte autora fazer 

prova, ainda que mínima, do direito alegado, passo a analisar o mérito da 

ação mediante as provas acostadas nos autos. No que concerne ao 

contrato de seguro, o art. 757 do Código Civil, dispõe seu sobre o seu 

conceito legal: Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 

mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 

segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

Nessa linha de raciocínio, segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho, o contrato de seguro se trata de: “(...) negócio jurídico por 

meio do qual, mediante o pagamento de um prêmio, o segurado, visando a 

tutelar interesse legítimo, assegura o direito de ser indenizado pelo 

segurador em caso de consumação de riscos predeterminados.” (Novo 

Curso de Direito Civil, Contratos, São Paulo: Saraiva, v. IV, tomo 2, p. 455). 

Pois bem, os autores alegam que a Sra. Maria José, contratou junto à 

empresa Ré um seguro de vida cuja indenização por morte corresponderia 

ao valor de R$50.000,00. Salientam que embora requerido o pagamento na 

via administrativa, a Ré deixou de cumprir com a obrigação. Pois bem, 

tenho que os documentos trazidos pelos Autores demonstram a 

contratação do seguro em questão. O documento anexado no id. 3251981 

especifica os dados relativos ao seguro contratado, ao passo que 

apontam o número da apólice (nº686 783 900 358), a cobertura em caso 

de morte (R$50.000,00) e o nome da segurada, qual seja, Sra. Maria J N 

Miranda. Não obstante, o documento anexado no id. 7314707 corrobora 

com os demais no que diz respeito a adesão do seguro, uma vez que 

aponta o número da apólice de seguro, bem como o número final do cartão 

de crédito no qual foi contratado. Neste ponto, vislumbro que o número 

indicado no referido documento, confere com os dois últimos números do 

cartão de titularidade da Sra. Maria José (id. 11410969), o que confirma a 

contratação do seguro através do cartão de crédito da segurada. Assim, 

tenho que a contratação do seguro pela Sra. Maria José, com indenização 

em caso de morte do segurado no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), restou devidamente comprovada. Não obstante, o falecimento da 

Sra. Maria José Nascimento de Miranda na data de 20/05/2016 restou 

incontroverso nos autos, notadamente pelo que se extrai da certidão de 

óbito anexada no id. 3251978. No entanto, resta ainda paira ainda nos 

autos a dúvida quanto a data da contratação do seguro, bem como a 

constatação de que a Sra. Maria José – segurada – falecera dentro do 

prazo de vigência do seguro. Pois bem, como exposto, diante da 

hipossuficiência do consumidor, tais controvérsias poderiam ser 

facilmente esclarecidas através do fornecimento de informações pela 

parte demandada, que dada sua condição de fornecedora, poderia ter 

acesso fácil em seu banco de dados quanto às condições do seguro 

contratado. No entanto, como já bem exposto nos autos, a mesma 

permaneceu silente quanto a tais informações, uma vez que não 

respondeu às informações requisitadas, ainda, apresentou defesa 

intempestiva, que ainda fosse considerada, veio desacompanhada de 

qualquer documento/informação que pudesse fornecer tais dados. Deste 

modo, dado o silêncio da parte demandada, resta obter tais 

esclarecimentos perante os documentos acostados pelos autores. No que 

é relativo a data de contratação do seguro, tendo em vista a data de 

falecimento da segurada, qual seja, 20/05/2016, e analisando os 

documentos anexados nos ids. 7314647, 7314669 e 7314682, tenho que a 

mesma ocorreu antes do falecimento do seu falecimento. Isso porque, as 

faturas do cartão de crédito trazidas no feito apontam pagamento ao 

Banco Bradesco das mensalidades do seguro, relativas aos meses de 

março, abril e maio de 2016, ou seja, os pagamentos do seguro se 

iniciaram e decorreram antes do óbito da segurada, porquanto, chego à 

conclusão de que a mesma veio a falecer dentro do prazo de vigência do 

seguro de vida. Ademais, quanto a tal fato, a parte Ré não trouxe qualquer 

documento que pudesse rebater as provas constituídas pelos autores, no 

sentido de que o seguro encontrava-se inadimplido. Quanto ao 

inadimplemento da Requerida, tenho que também restou caracterizado. Os 

autores demonstram a solicitação de pagamento da indenização junto a Ré 

na via administrativa, ao passo que anexaram nos autos formulários de 

requerimento fornecidos pela própria Ré, tais como declaração de causa 

da morte, declaração de herdeiros e autorização para crédito em conta, 

bem como a comprovação de postagem dos documentos (id. 3251989 e 

3251990). Nesse sentido, tendo em vista a inversão do ônus da prova, a 

parte Ré não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar que o 

pagamento da indenização tenha ocorrido na esfera administrativa. 

Ademais, sendo dificultoso aos autores provarem fato negativo, ou seja, 

que não receberam a indenização pleiteada na esfera administrativa, 

tenho que restou demonstrado o inadimplemento. Portanto, diante da 

presunção decorrente da revelia da parte ré, reforçada pela interpretação 
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favorável ao consumidor e, especialmente diante das provas acostadas 

pelos autores, concluo que a indenização relativa ao seguro de vida é 

devida pela Ré aos Requerentes. No mais, verifico que não restou 

identificado nos autos o beneficiário escolhido pela segurada para receber 

o valor da indenização. Nesse contexto, ressalto que o art. 792, caput, CC 

dispõe que restando ausente a indicação do beneficiário, o valor da 

indenização será pago por metade ao cônjuge e o restante aos herdeiros 

do segurado, obedecida sempre a vocação hereditária, vejamos: Art. 792. 

Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo 

não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade 

ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do 

segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. No caso dos autos, 

a certidão de óbito da segurada anexada no id. 3251950, indicou que a 

mesma era casada com o declarante, José de Assis Pinto de Miranda e 

que deixou 03 filhos. Não obstante, os documentos acostados nos id. 

3251953 e 3251968, apontam a filiação dos autores Marcelo, Viviane e 

Ronaldo, sendo sua genitora a segurada, Sra. Maria José Nascimento de 

Miranda. Por sua vez, o Requente José comprovou ser casado com a 

segurada em regime de comunhão total de bens, através da certidão de 

óbito bem como por meio da certidão de casamento (id. 3251953). 

Portanto, havendo falta de prova quanto a indicação do beneficiário do 

seguro, diante do que dispõe o art. 792 do Código Civil, são os autores 

beneficiários da indenização relativa ao seguro em questão. No entanto, 

vislumbrando que o valor indicado pela apólice é de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais), tenho eu este é o valor da condenação com 

incidência de correção monetária a partir do óbito e juros de mora de 1% a 

partir do requerimento administrativo, qual seja, 24/05/2016, que adoto com 

base nos documentos acostados nos autos (id. 3251962). Por fim, tenho 

que o comportamento da Requerida nestes autos é passível de punição 

por litigância de má-fé. Dentre os deveres previstos no Código de 

Processo Civil, encontra-se o de expor os fatos em juízo conforme a 

verdade, procedendo com lealdade e boa-fé objetiva, não formulando 

pretensões, nem defesa, cientes de que são destituídas de fundamento. O 

art. 80 do Código de Processo Civil tipifica dos atos de má fé, dentre eles a 

alteração da verdade dos fatos, vejamos a redação: Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Na lição de NELSON NERY JUNIOR e ROSA 

MARIA ANDRADE NERY o litigante de má-fé “É a parte ou interveniente 

que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando 

dano processual à parte contrária. É o 'improbus litigator', que se utiliza de 

procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser 

difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do 

processo procrastinando o feito”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa 

Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed., nota 1 do 

art. 17. 213p). Pois bem, no caso dos autos, tenho que a parte Requerida 

agiu evidente má – fé quando, na tentativa de induzir este Juízo a erro, 

apontou alegações que tinha conhecimento não serem verdadeiras. 

Oficiado à agência da Ré, solicitando informações acerca dos cartões de 

titularidade da segurada, a resposta dada a este Juízo foi que inexistiam 

cartões vinculados ao nome/CPF da mesma (id. 10423012). No entanto, os 

autores comprovaram cabalmente através dos documentos anexados nos 

ids.11410969, 11411000 e 11410947, que a segurada, Sra. Maria José, 

possuía junto a empresa Ré dois cartões. Deste modo, a parte Ré alterou a 

verdade dos fatos. Ademais, no referido ofício, o Banco alegou que as 

informações requisitadas por este Juízo, relativas ao seguro em questão, 

seriam fornecidas pela Bradesco Seguros, o que não ocorreu, 

demonstrando a falta de boa-fé da Requerida com a pretensão de ocultar 

informações necessárias ao processo, agindo, portanto, de modo 

temerário. Deste modo, diante da quebra de seus deveres, agindo a parte 

Executada com má-fé, nada mais justo do que a imposição da penalidade 

ao Executado. Deste modo, CONDENO a Requerida ao pagamento de 5% 

(cinco por cento) do valor da corrigido da dívida, nos termos do art. 81 do 

Código de Processo Civil, pela caracterização de litigância de má-fé na 

presente demanda. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a 

Requerida ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em 

prol dos Autores, com a aplicação de correção monetária pelo 

I.N.P.C./I.B.G.E. a partir do óbito e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

do requerimento administrativo, cuja data adotada neste feito é 

24/05/2016. Nos termos do art. 792 do Código Civil, caberá 50 % do valor 

em favor do Autor-cônjuge e o remanescente de 50 % deverá ser rateado 

entre os demais Autores. Em razão da sucumbência, condeno ainda a 

parte Ré ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

Fica ainda a parte Requerida condenada nas penas de litigante de má-fé, 

ficando estipulada a penalidade em 5 % sobre o valor atribuído à causa. 

Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, intimem os Autores 

Cáceres, 19 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000521-68.2016.8.11.0006 

AUTOR: MARCIA PEREIRA ALVES RÉU: KATERINE LEIL GUSMAO DE 

ARAUJO Vistos, etc. NAELY VITÓRIA ALVES RIBEIRO, representada por 

Márcia Pereira Alves, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em 

juízo com ação de indenização em face de KATERINE NEIL GUSMÃO DE 

ARAÚJO ARDIGO, também qualificados, aduzindo, em síntese, que no dia 

30/04/2015 teria sido atropelada por um veículo de placa NZJ 0547, modelo 

207 Passion, conduzido pela Requerida, que trafegava pela Avenida dos 

Estados, Bairro Jardim Celeste, nesta cidade. Narrou que em razão do 

acidente teve escoriações múltiplas pelo corpo, que resultaram em 

sequelas físicas, psicológicas, morfológicas, bem como redução de sua 

capacidade laborativa. Aponta que a Requerida é culpada pelo acidente 

em questão, uma vez que estaria conduzindo veículo automotor sem 

possuir habilitação para tanto. Sustenta que o acidente acarretou em 

danos morais, materiais e estéticos. Após tecer suas razões de fato e 

direito, postulou pela condenação da parte ré ao pagamento de plano de 

saúde vitalício, indenização por danos materiais – lucros cessantes - no 

importe de R$100.000,00 em parcela única ou a título de pensão mensal 

vitalícia, no valor de um salário mínimo. Junto à inicial, anexou documentos 

(ids. 1432441 a 1432520). Tentada a conciliação, esta restou inexitosa (id. 

2051249). A Requerida apresentou defesa no id. 3268718, juntando 

documentos (id. 3268860 a id. 3268904). No mérito, defende que o sinistro 

ocorreu por culpa exclusiva da autora, que agindo com imprudência, teria 

surpreendido a Requerida na tentativa de atravessar a via, surgindo 

bruscamente detrás de um veículo de grande porte. Verbera que a 

ausência de Carteira Nacional de Habilitação não acarreta na presunção 

de culpa. Rebateu os fatos e fundamentos expostos na inicial, requerendo 

a total improcedência da demanda. A autora impugnou a contestação (id. 

4859623). Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a 

Requerida pugnou pela produção de prova documental e oral, consistente 

na oitiva de testemunhas. A autora requereu a colheita do depoimento 

pessoal das partes, oitiva de testemunhas e prova documental. Foi 

realizada audiência de instrução, na qual foi colhido o depoimento das 

partes, procedendo-se, ainda, com a oitiva de três testemunhas (id. 

7342818). Posteriormente, foi colhido o depoimento de uma testemunha 

arrolada pela Requerida (id. 8164081). Alegações finais da Autora no id. 

8744809 e da parte ré no id. 9780296. Por fim, vieram-me conclusos os 

autos. É o relatório. Decido. Verifico que não há preliminares a analisar. No 

mais, foram observadas todas as formalidades legais exigíveis para a 

espécie, inexistindo irregularidades ou nulidades a serem sanadas. 

Cuida-se de Ação de Indenização por ato ilícito proposta por Naely Vitória 

Alves Ribeiro em face de Katerine Leil Gusmão de Araújo Ardigo, que tem 

por objeto a reparação de danos morais e materiais - lucro cessante com 

pagamento de pensão alimentícia, em que as partes divergem quanto à 
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culpa pelo acidente, a existência de danos e sua extensão. A Autora 

defende que a Requerida é culpada pelo acidente, uma vez que conduzia 

veículo automotor sem possuir habilitação para tanto, razão pela qual deve 

ser responsabilizada pelos danos decorrentes do sinistro. De outro lado, a 

Requerida defende que o acidente se deu por culpa esxclusiva da autora, 

que teria surgido repentinamente à sua frente na sua via, na tentativa de 

atravesssa a rua sem tomar as devidas cautelas. Defende, ainda, que a 

ausência de CNH (Carteira Nacional de Hbailitação) não gera a presunção 

de culpa. Assim, adentro a análise da culpabilidade pelo evento danoso. 

Urge salientar que a responsabilidade civil, regra geral, pressupõe a 

existência de ação ou omissão dolosa ou culposa, o dano propriamente 

dito e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, 

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 responsabilidade civil 

por danos sofridos em colisão de veículos é do motorista imprudente que 

deu origem ao evento. Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), 

ao dispor sobre as Normas Gerais de Circulação e Conduta, preceitua que 

“os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa 

constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos” (art. 26, I), 

consagrando, assim, o princípio da confiança no trânsito, ou seja, a 

crença de que os usuários em geral procederão com diligência e atenção 

devidas quando circularem por vias terrestres. Na hipótese dos autos, é 

incontestável a ocorrência do acidente narrado e os supostos danos 

experimentados pela autora em decorrência do fato, em especial pela 

documentação existente nos autos: boletim de ocorrência (id. 1432448) e 

documentos médicos (id. 1432452 a 1432520). O Boletim de Ocorrência, 

por sua vez, confirma a ocorrência do acidente com envolvimento das 

partes, trazendo informações sobre a dinâmica do acidente nos seguintes 

moldes: “Foi solicitado via CIOSP uma GU PM na Avenida dos Estados, 

onde segundo informações teria ocorrido um atropelamento. Esta GU PM 

esteve presente no local, que visualizou a vítima Naely Vitória cauda ao 

solo e a senhora Katerine Leil Gusmão, condutora do veiculo 

Peugeot/207/passion de cor preta, placa NZJ de Teixeira de Freitas BA 

estava aguardando o corpo de bombeiros. Após isto esta GUPM tentou 

contato com a vítima Naely vitória, entretanto a mesma não respondia que 

com a chegada do corpo de bombeiros, este prestou assistência e 

conduziu ao hospital regional, ficando sob cuidados médicos. Indagado 

sobre o ocorrido, a condutora do veiculo Peugeot/207/passion, disse que 

estava vindo pela avenida dos estados no sentido centro, que após a 

entrada do CESC, a vítima Naely vitória, que transitava em uma bicicleta 

cruzou a rua bruscamente, não dando oportunidade de a condutra frear 

seu veiculo. Com o impacto a vitima Naely vitória foi jogada contra o para 

brisa e posteriormente arremessada ao chão. Em contato com a mãe da 

vítima, senhora Márcia pereira, esta passou os dados a GU PM e ficou 

com o celular LG da vitima. A condutora do veiculo peugeout/207/passion, 

não apresentou a CNH (carteira nacional de habilitação), informando que 

não possuía, não sendo confeccionado auto de infração de transito, por 

falta de bloco de notificação.”. Embora o Boletim de ocorrência tenha 

narrado os fatos sob a ótica da Requerida, a prova oral produzida nos 

autos se deslancha no mesmo sentido, demonstrando que a Ré não agiu 

com dolo ou culpa, tendo o acidente ocorrido por culpa exclusiva da 

autora. Vejamos: Nesse contexto, ressalto que a prova testemunhal 

exerceu papel de destaque nestes autos, sendo decisiva para 

esclarecimento dos fatos, sobretudo porque está aliada a ausência de 

outras provas quanto à suposta culpa da Requerida. Vejamos o que 

demonstrou a prova testemunhal: Em depoimento prestado a este Juízo, 

Markilan Estorrilo Filho, testemunha ocular do acidente assim relatou 

acerca dos fatos naquela ocasião: “...Que trabalha na construção civil, 

Que estava indo “daqui pra lá” pro rumo do cadeião; Que ela, a Autora, 

estava bem distante, indo na sua frente, de bicicleta; Que vinha um 

caminhão na frente e ela saiu; Que não sabe o que ela quis fazer; Que 

quando ela saiu o “Peugeot” preto pegou ela; Que não teve como sair 

fora...Que estava de trás dela de bicicleta também; Que viu tudo que 

aconteceu; Que o caminhão estava na frente dela (autora), Que o 

caminhão estava devagar; Que ela (autora) quis passar pro outro 

lado;...Que acredita que a Requerida não conseguiria evitar o acidente, 

pois estava dirigindo devagar, há uns 40 km por hora mais ou menos; Que 

se ela saísse fora talvez causasse outros acidentes; Que após o acidente 

a Requerida ficou lá;... Que estava indo sentido “cadeião”; Que a autora 

estava indo no mesmo sentido, mas estava na frente; Que nesta mesma 

avenida ocorreu o acidente; Que estava do lado direito...Que a autora 

também estava do lado direito, na sua frente; Que o caminhão estava indo, 

há uns 30 km por hora; Que estava no mesmo rumo que eles...; Que a 

autora fez a conversão pra esquerda;... Que a Requerida estava em 

sentido contrário...Que o caminhão estava indo, devagar, que não 

entendeu, que não sabe se ela não viu o carro preto;...Que quanto a 

autora atravessou com a bicicleta o caminhão estava na frente dela; Que 

o caminhão estava na frente dela; Que ela estava atrás do caminhão; Que 

o caminhão estava devagar, um caminhão baú;”. No mesmo sentido é o 

depoimento do informante Paulo César Ardigo, que relato que embora não 

tenha presenciado o acidente, soube pelas pessoas presentes no local do 

acidente narraram em coro que a autora, surgiu de modo repentino em 

frente à Requerida, quando tentava atravessar a via em que transitava. 

Vejamos trecho de seu depoimento: “...Que não estava no momento do 

acidente; Que ligaram para ele informando que a autora tinha sofrido um 

acidente; Que ele foi até o local; Que quando chegou até o local já tinham 

levado a autora; Que procurou saber como foi o acidente; Que lhe 

disseram que um caminhão estava subindo e que ela (apontando a 

Requerida) estava descendo sentido centro e que ela (apontando a 

autora) saiu de trás do caminhão e foi cruzar a pista e pegou de frente do 

carro; Que o relato sobre o acidente veio de todos que estavam no local; 

Que era muita gente;...Que não tinha como ela evitar esse acidente; Que 

ela estava em velocidade baixa; Que foi o que uma “dona” que morava do 

lado disse. Que o acidente foi entre onde é uma oficina de moto, hoje e 

uma serralheria, que onde antigamente era uma farmácia;...Que a dona 

estava na porta da casa; Que várias pessoas presenciaram;...”. Mas não 

são apenas os relatos testemunhais que corroboram com a versão da 

Requerida, no sentido de que autora teria invadido a pista onde aquela 

trafegava. A própria autora, Naely Vitória, em depoimento pessoal 

prestado a este Juízo, relatou que apesar de visualizar “um carro preto” 

na via contrária, atravessou a pista sem pausa. Vejamos um trecho do 

seu depoimento: “...Que não se lembra muito bem; Que como de costume 

olhou para os dois lados; Que é uma via de mão dupla; Que de um lado 

estavam passando muitos carros; Que esperou parar; Que do outro lado 

estava passando também, mas que parou um pouco; Que viu um carro 

preto bem longe, ai atravessou; Que atravessou as duas vias de uma vez; 

Que não lembra se foi o carro que a atropelou; Que só lembra quando foi 

atravessar; (...). O depoimento da autora, corroborando com a prova 

testemunhal, evidencia que a autora, Naely Vitória, por um infortúnio, 

atravessou a via acreditando ser possível fazê-lo sem ser atingida pelo 

carro que nela transitava, que pelo teor se extrai das provas, se tratava 

do veículo conduzido pela Ré. O depoimento da testemunha Edilson de 

Arruda pouco acrescentou aos autos quanto no que é relativo a culpa 

pelo acidente, eis que seu relato se restringiu a informações acerca do 

estado de saúde da autora antes e após o acidente. De mesmo modo, o 

depoimento da testemunha Maria Aparecida Gomes, que somente narrou 

sobre as escoriações sofridas pela autora na ocasião do acidente. Assim, 

tenho que diante do conjunto probatório, especialmente da prova 

testemunhal produzida, restou demonstrada a excludente da 

responsabilidade civil da culpa exclusiva da vítima, que sem adotar as 

cautelas devidas tentou atravessar uma via de mão dupla, surgindo 

repentinamente à frente da Requerida que transitava na via apropriada em 

sentido contrário, não possibilitando que a condutora evitasse o acidente. 

Nesse tear, destaco os seguintes ensinamentos para evidenciar a 

situação aqui retratada: “Quando o evento danoso acontece por culpa 

exclusiva da vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse 

caso, deixa de existir a relação de causa e efeito entre o seu ato e o 

prejuízo experimentado pela vítima. Pode-se afirmar que, no caso de culpa 

exclusiva da vítima, o causador do dano não passa de mero instrumento 

do acidente. Não há liame de causalidade entre o seu ato e o prejuízo da 

vítima.” (GONÇALVES, Carlos Roberto, ob. cit., p. 717). “A culpa exclusiva 

da vítima – pondera Silvio Rodrigues – é causa de exclusão do próprio 

nexo causal, porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero 

instrumento do acidente. Assim, se A, num gesto tresloucado, atira-se sob 

as rodas do veículo dirigido por B, não se poderá falar em liame de 

causalidade entre o ato deste e o prejuízo por aquele experimentado. O 

veículo atropelador, a toda evidência, foi simples instrumento do acidente, 

erigindo-se a conduta da vítima em causa única e adequada ao evento, 

afastando o próprio nexo causal em relação ao motorista, e não apenas a 

sua culpa, como querem alguns. (...). Advirta-se uma vez mais, portanto, 

que o fato exclusivo da vítima exclui o próprio nexo causal em relação ao 

aparentemente causador direto do dano, pelo que não se deve falar em 
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simples ausência de culpa deste, mas em causa de isenção de 

responsabilidade.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de responsabilidade 

civil, 7ª ed., SP: Atlas, 2007, p. 64). Deste modo, restando evidenciado que 

a imprudência da própria vítima foi a causa do acidente, e sabendo que a 

culpa exclusiva da vítima constitui uma hipótese de rompimento do nexo de 

causalidade, fica excluída qualquer responsabilidade da requerida pelo 

evento danoso, não havendo que se falar em dever de indenizar. Por fim, 

verifico que a autora atribui a responsabilidade pelo evento danoso à 

Requerida em razão da mesma não possuir habilitação para condução de 

veículos automotores. Quanto a ausência de habilitação, tenho que restou 

incontroversa, uma vez que a Ré não nega tal fato. Não obstante, no 

Boletim de Ocorrência lavrado pela polícia, existe a informação de que a 

própria Requerida afirmou na ocasião do acidente que não possuía 

Carteira Nacional de Habilitação. No entanto, não há que se presumir culpa 

da Requerida unicamente pelo fato de não possuir habilitação para 

conduzir o veículo, o que embora evidencie infração administrativa 

(art.162, CTB), não acarreta presunção de culpa, uma vez que a 

responsabilidade civil, como exposto, se ultima quando presentes seus 

elementos essenciais: ação ou omissão do agente, dano e nexo causal, o 

que não ocorreu no presente caso. A ausência de Carteira de Habilitação 

só poderia ser utilizada para atribuição de culpa e responsabilidade, caso 

fosse motivo decisivo para a ocorrência do acidente, o que não é o caso 

dos autos. Portanto, não há como utilizar o fato isolado da ausência de 

CNH da Ré para lhe atribuir a culpa pelo acidente, sobretudo quando o 

conjunto probatório dos autos não demonstrou qualquer participação 

dolosa ou culposa da mesma, mas sim da própria vítima, que ingressou 

repentinamente na via da Requerida, impedindo que a mesma tomasse 

alguma atitude para evitar o acidente, dada a forma como foi surpreendida. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – VÍTIMA QUE TRAFEGAVA EM VIA PREFERENCIAL – 

APELANTE QUE INGRESSOU NA VIA SEM A DEVIDA CAUTELA – MOTIVO 

CAUSADOR DO ACIDENTE – PERÍCIA PRESCINDÍVEL - NOTAS FISCAIS 

ELETRÔNICAS DE REPARO NA MOTOCICLETA E RECIBOS HOSPITALARES 

– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A VÍTIMA ESTARIA ACIMA DA 

VELOCIDADE PERMITIDA – APELADO QUE NÃO POSSUI CNH – FATO QUE 

NÃO INFLUENCIA NA RESPONSABILIDADE PELO DANO – LEGITIMIDADE 

ATIVA – REQUERENTE QUE SUPORTOU OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA 

COLISÃO – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO 

ANALISADO E AFASTADO NA SENTENÇA SINGULAR – APLICAÇÃO DE 

JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP E TJRS – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que ingressa em via preferencial, assim considerada por 

sinalização de trânsito, responde com exclusividade pelo dano, material e 

moral, causado no veículo impactado e em seu condutor. (Ap 

172431/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. DANOS EMERGENTES, LUCROS 

CESSANTES, PENSIONAMENTO E DANOS MORAIS. Presume-se culpado 

pelo acidente o motorista que colide na traseira do veículo que o precede. 

Evidenciada a responsabilidade dos réus pelo acidente em comento, pois o 

motorista colidiu na traseira da motocicleta do autor, desrespeitando a 

regra insculpida no art. 29, II, do CTB. O fato de o condutor autor não 

possuir carteira de habilitação não induz, por si só, à responsabilidade 

pelo acidente. A falta de licenciamento do veículo da vítima, de forma 

isolada, não demonstra que também agiu com culpa a dar azo ao evento 

danoso. Ausência de prova de que a motocicleta desenvolvesse 

velocidade excessivamente baixa e que estivesse sem a sinalização 

traseira. Culpa exclusiva dos réus reconhecida. Despesas suportadas 

com tratamento e lucros cessantes e necessidade de despesas futuras 

não demonstrados. Não é devido pensionamento se não houve perda 

significativa da capacidade laborativa da vítima. Indenização pelos danos 

morais devida, ante a violação da integridade física do autor, que sofreu 

fratura da cabeça umeral e se submeteu a tratamento cirúrgico. Quantum 

indenizatório fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelo Colegiado. Ação 

parcialmente procedente. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70067498873, Dcima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 18/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO. MOTOCICLETA. 

ACIDENTE DE TRANSITO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. 

MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. I- (…). II- A falta de 

habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração 

administrativa, não configurando, por si só, o agravamento intencional do 

risco apto a afastar a obrigação de indenizar, mormente quando ficar 

evidenciado que o fato do segurado ter dirigido sem possuir habilitação 

não contribuiu, decisivamente, para a ocorrência do sinistro. APELAÇÃO 

CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJGO, APELACAO CIVEL 

389602-14.2013.8.09.0141, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6A 

CAMARA CIVEL, julgado em 06/09/2016, DJe 2111 de 15/09/2016). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. 

RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DA 

MOTOCICLETA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CULPA. LUCROS 

CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Uma vez 

comprovada a culpa do réu, que dirigindo na contramão, retorna para a 

pista de uma vez, atingindo o motociclista/autor, impõe-se a sua 

responsabilização pelos danos causados e suportados pelo autor. 2. 

Ausência de habilitação do demandante, condutor da motocicleta 

sinistrada, que se configura em infração administrativa, não elidi o dever 

indenizatório decorrente do agir ilícito do requerido e não gera presunção 

de culpa. 3. Os lucros cessantes devem ser arbitrados com suporte em 

provas concretas e robustas que demonstrem os rendimentos que a parte 

autora deixou de auferir com o evento danoso. Na ausência destes 

requisitos, impõe-se a improcedência do pleito. 4. Em caso de acidente de 

trânsito, tratando-se de responsabilidade extracontratual, tanto os juros de 

mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, quanto a correção 

monetária, pelo INPC, devem incidir, a partir do evento danoso, nos termos 

das Súmulas nº 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Constatado que 

cada litigante é em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a 

sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos entre eles 

os honorários e as despesas, nos termos do art. 86, caput, do CPC. 6. No 

caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os 

honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de 

sucumbência recursal (Enunciado nº 243 do FPPC). RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

(TJGO, Apelação (CPC) 0070175-13.2015.8.09.0084, Rel. Sebastião Luiz 

Fleury, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2017, DJe de 13/06/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACIDENTE 

DE TRÂNSITO – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – DANOS MATERIAIS – 

PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS PAIS DA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE 

PROVAS DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – VÍTIMA QUE POSSUÍA 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VENCIDA – IRRELEVÂNCIA – CULPA 

EXCLUSIVA DO APELANTE – MANOBRA IRREGULAR – SOLIDARIEDADE 

PASSIVA DOS RÉUS – EXEQUIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – 

MINORAÇÃO DA PENSÃO MENSAL – PEDIDO EM RELAÇÃO AO QUAL 

NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório é robusto em apontar a 

culpa exclusiva do condutor do veículo utilitário no acidente. 2. O só fato 

de a vítima possuir Carteira Nacional de Habilitação vencida, 

desacompanhado de circunstâncias aptas a demonstrar a imprudência ou 

imperícia no trânsito, embora apto a ensejar sanções pontuais 

disciplinadas em legislação especial, é irrelevante para a atribuição de 

culpa no ilícito civil (REsp 604758/RS). 3. As provas testemunhais são 

conclusivas em apontar a existência de interdependência entre a vítima e 

seus pais, sendo bastante, para tanto, as circunstâncias fáticas 

demonstradas e os depoimentos colhidos em audiência, porquanto é 

assente o entendimento do STJ no sentido de que a comprovação da 

dependência econômica de pais para com filhos prescinde de indício de 

prova material, podendo ser demonstrada por meio de testemunhas (AgRg 

no REsp 886.069/SP; REsp 720.145/RS; REsp 543.423/SP). 4. O quantum 

da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições 

socioeconômicas dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e 

o grau de culpa do agente. (Ap 136748/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, 

Publicado no DJE 26/01/2018). Ademais, não restou demonstrado no 
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presente caso que a requerida, ainda que não habilitada, tenha praticado 

direção sem cautela, ou de modo temerário. Há nos autos inclusive relato 

testemunhal de que a mesma encontrava-se conduzindo em velocidade 

baixa. Deste modo, como não fora produzida prova suficiente para 

embasar a pretensão autoral, levando-se em conta que o ônus da prova 

incumbia à demandante (CPC, art. 373, inciso I), e tendo a parte Ré logrado 

êxito em demonstrar que o evento danoso ocorrera por culpa exclusiva da 

vítima, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC e em razão da sucumbência, condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suporte no art. 82, § 

2º, do Código de Processo Civil. Todavia, verificando que o autor é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade do crédito 

deverá ficar suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Intimem-se. 

Após o decurso do prazo recursal, arquive-se. Cáceres, 19 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003105-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RAMOS DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RUBENS CORBELINO JUNIOR OAB - MT15904/E (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003105-11.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. REQUERIDO: VANESSA RAMOS DA SILVA MENDES Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no DEC. 911/69, 

ajuizada por CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NASCIONAL LTDA 

em face de VANESSA RAMOS DA SILVA MENDES. Narra a inicial que a 

autora celebrou contrato de financiamento com garantia fiduciária, com a 

parte requerida. O objeto do contrato seria 01 veículo de Marca FORD, 

modelo FIESTA, ano/modelo: 2014/2014 chassi: 9BFZD55P7EB719763, 

placa: OBG2172, cor: BRANCA. Todavia, a parte requerida teria deixado 

de cumprir com o pagamento das parcelas, o que resultou na dívida de R$ 

19.935,19 (dezenove mil novecentos e trinta e cinco reais e dezenove 

centavos), apresentando como valor para purgação a quantia de R$ 

21.935, 62 (vinte e um mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e 

dois centavos). Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu 

liminarmente a busca e apreensão do veículo. No mérito, requereu a 

procedência da ação, ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a 

propriedade do bem em seu nome. Com a inicial, vieram os documentos 

necessários para deferimento da liminar (id. 4832482). O veículo foi 

apreendido e a requerida citada, conforme se extrai da certidão de id. 

5855067. A requerida compareceu perante a secretária desta Vara, 

requerendo a juntada de comprovante de pagamento da dívida (id. 

5911814), se manifestando posteriormente por meio de advogado (id. 

6147485), requerendo a purgação da mora e consequente liberação do 

veículo e restituição do valor de honorários inclusos na purgação. 

Determinada a devolução do veículo (id. 6138897), a mesma foi 

devidamente foi procedida (ids. 7360658, 7360666 e 7360668). A 

Requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentação de defesa (id. 

6839876), no entanto, compareceu aos autos questionando a incidência 

de honorários no valor de purgação da mora, bem como a cobrança de 

despesas extrajudiciais quando realizada a restituição do veículo. É a 

síntese. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no 

DEC. 911/69, ajuizada por CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NASCIONAL LTDA em face de VANESSA RAMOS DA SILVA MENDES. 

Vislumbra-se dos autos que a Ré informou a purgação da mora 

comprovando o consequente pagamento do valor apontado na inicial para 

fins de purgação, qual seja, R$21.935, 62 (vinte e um mil novecentos e 

trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), tendo este juízo 

determinado a restituição do veículo ao Requerido (Ids. 5911814 e 

6147485). No entanto, verifico que o valor supracitado incluía a incidência 

de honorários advocatícios, na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), os 

quais a requerida requer a restituição, cuja cobrança alega ser irregular. 

Nesse sentido, saliento que o fundamento da requerida é pertinente. O 

computo de honorários nesta fase desconsidera o prazo da defesa, 

sendo o arbitramento de honorários é objeto de análise quando do 

julgamento do mérito. A sucumbência é matéria reservada à sentença, 

sendo totalmente inapropriado reservar a discussão sobre honorários na 

fase de purgação, quando a parte sequer teve a oportunidade de 

exercitar o contraditório. No entanto, no caso dos autos, sob o enfoque do 

princípio da causalidade, entendo que a própria requerida deu causa a 

situação em questão quando deixou de efetuar o pagamento das parcelas 

na data de vencimento pactuada, de forma que fica sujeita aos riscos de 

sua negligência, sob pena de impor a autora as consequências onerosas 

de seu ato. Em abono a esse entendimento: “(…) Sem embargo do 

princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, 

é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual 

aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente 

processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes. Tratando-se de 

embargos de terceiro, imprescindível que se averigue, na fixação dos 

honorários, quem deu causa à constrição indevida. O credor não pode ser 

responsabilizado pelos ônus sucumbenciais por ter indicado à penhora 

imóvel registrado no Cartório de Imóveis em nome dos devedores mas 

prometidos à venda aos terceiros-embargantes. A inércia dos 

embargantes-compradores, em não providenciar o registro do 

compromisso de compra e venda, deu causa à penhora indevida.” 

(Recurso Especial nº 264.930, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 

de 16/10/2000). (grifo nosso). Porquanto, a imposição da referida verba 

sucumbencial em desfavor da requerida se trata de medida imperativa, 

razão qual deixo de liberar a referida quantia à requerida, pelos 

fundamentos que mais à frebte serão expostos. Não obstante, no que 

concerne a imposição do encargo referente à guarda do veículo, tenho 

que não cabe imputar à requerida a referida custa. O valor indicado não 

pode incidir sobre o montante apontado para purgação da mora, essa é a 

redação do § 1º do art. 2º do Decreto Lei 911/69, que dispõe sobre os 

encargos incidentes em caso de inadimplemento, in litteris: Art. 2o No caso 

de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). 

"§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros 

e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, 

quando expressamente convencionados pelas partes.". Porquanto, as 

despesas que não compreendem principal, juros e comissões, além das 

taxas, cláusula penal e correção monetária previstas expressamente no 

contrato, não podem ser inclusas no valor de purgação da mora, cabendo 

ao autor a cobrança por meio de ação competente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA - DESPESAS EXTRAJUDICIAIS - 

PAGAMENTO DE ENCARGOS E DESPESAS INERENTES AO VEÍCULO NO 

TEMPO QUE FICOU EM DEPÓSITO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO – DEPÓSITO EFETUADO NO MONTANTE DESCRITO NA INICIAL 

– TRANSCURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO – DEFASAGEM MONETÁRIA – NECESSIDADE DE 

NOVO CÁLCULO DEVIDAMENTE CORRIGIDO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO“(...) O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e 

conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em 

virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se 

tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário 

que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato 

garantido por alienação fiduciária”. (STJ - AgRg no REsp 1016906/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJE 

21/11/2013)Havendo o transcurso de mais de 1(um ano) após a 

propositura da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário, a 

correção do valor do débito trazido na inicial é medida que se impõe, diante 

da defasagem monetária operada, de modo que não há como se deferir a 
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purga da mora sem a respectiva correção da dívida.(Ap 156595/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016). 

(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA – AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL – DESPESAS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO – 

RESPONSABILIDADE DO CREDOR - POSSIBILIDADE DE ACIONAR O 

RESPONSÁVEL DE FORMA REGRESSIVA - RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. ... ‘É do agente financeiro, na qualidade de 

credor-fiduciário, a Fl. 5 de 10 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

156595/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL responsabilidade 

pelo pagamento das despesas decorrentes da estadia do bem apreendido 

em depósito público”. (RAI nº 113612/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Marcos 

Machado, J. 31.10.2012). (grifo nosso) Com efeito, diante da purgação da 

mora que reputo devidamente realizada, no valor de R$19.935, 19 

(dezenove mil novecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos) o 

processo deve ser extinto. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com fundamento 

no artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil, condenando a Requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, os quais fixo no importe 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Assim, como a requerida foi condenada em 

honorários sucumbenciais, na importância de 10% (dez por cento), deve a 

quantia depositada na purgação de mora (R$2.000,00 – dois mil reais), ser 

utilizada para pagamento da referida verba de sucumbência, que liquidada, 

atinge a importância de R$1.993, 51 (um mil novecentos e noventa e três 

reais e cinquenta e um centavos). A diferença apontada deve ainda ser 

compensada com as despesas processuais, englobando as custas e 

diligência do Oficial de Justiça. Informe a parte Autora quem é o titular e 

CPF/CNPJ da conta informada na petição de id. Num. 8294282 - Pág. 1, no 

prazo de cinco dias. Sendo informado, retorne concluso para expedição 

do alvará. Custas já recolhidas. Intimem-se. Após o decurso do prazo 

recursal, aguarde-se manifestação das partes pelo prazo de 15 dias, e 

nada sendo requerido, arquive-se. Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003815-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DA SILVA OAB - PR58647 (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003815-94.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA. 

Em síntese, informou a inicial que Por força de um contrato de 

financiamento para aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, 

cujo instrumento tomou o nº 4378261724 (doc. anexo), celebrado em 

03/06/2015, o(a) Réu(Ré) obteve um crédito junto ao Autor na quantia de 

R$ 26.909,32 (VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA 

E DOIS CENTAVOS), a ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 747,60 

(SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), 

tendo como data do vencimento da primeira parcela o dia 03/08/2015 e da 

última o dia 03/07/2018, vencido antecipadamente nos termos da cláusula 

19 do referido contrato. Informou ainda que o objeto da ação é o que 

segue: MARCA/MODELO: FORD/FOCUS SE AT 2.0 HB, ANO DE 

FABRICAÇÃO: 2015 COR: BRANCA - PLACA: QBY2825 - CHASSI: 

8AFSZZFHCFJ336587. Contudo, teria o réu se tornado inadimplente. 

“Assim, o débito vencido do(a) Réu(Ré), devidamente atualizado até 

01/06/2017 pelos encargos contratados importa em R$ 18.175,65 

(DEZOITO MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO 

CENTAVOS), sendo que o valor total para fins de purgação da mora em 

R$ 18.175,65 (DEZOITO MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E 

SESSENTA E CINCO CENTAVOS).” Após tecer suas razões de fato e de 

direito, requereu a busca e apreensão do bem na forma do Dec. 911/69. 

Com a inicial, vieram os documentos. A inicial foi recebida e deferida a 

liminar (id. 8209712). O veículo foi apreendido e o requerido citado (id. 

9378155 e 9473195). Houve então a apresentação de contestação pelo 

réu (id. 9822926), em cuja oportunidade teceu considerações sob o 

prisma do adimplemento substancial do contrato como forma de revogar a 

busca e apreensão do veículo. Ao final, formulou o seguinte requerimento: 

“Diante do exposto, requer-se desde já seja reconhecido o adimplemento 

substancial e, por conseguinte, a reconsideração da decisão liminar de 

busca e apreensão, com eventual revogação da mesma, designando 

audiência conciliatória, para que as partes possam chegar a um acordo. 

Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer-se que 

nomeie o próprio Contestante como depositária do bem apreendido. Ao 

final, requer-se que seja acolhido os argumentos expostos na presente 

contestação e em consequência seja julgado IMPROCEDENTE os pedidos 

da exordial, condenando o Requerente ao pagamento de todas as custas 

processuais, assim como dos honorários advocatícios. Requer, ainda, que 

seja deferida gratuidade da justiça, tendo em que o Requerido não possui 

condições de arcar com as despesas processuais, além de se tratar 

relação consumeirista e o Requerido é parte hipossuficiente em relação a 

instituição financeira.” Por conseguinte, o autor IMPUGNOU A 

CONTESTAÇÃO no id. 10374144. Na oportunidade, refutou todos os 

argumentos do réu e ao final postulou a procedência da ação. Ato 

contínuo, o requerido informando o pagamento das parcelas em atraso, 

fez juntar ao processo no id. 10629081 o pagamento do valor de 

R$10.759,46 (dez mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e 

seis centavos), cujo pagamento teria havido no dia 03.11.2017. Diante do 

pagamento, o juízo franqueou o contraditório ao autor (id. 10753860). O 

autor, então manifestou no id. 10850163 aduzindo a intempestividade do 

depósito efetuado pelo réu, bem como a sua insuficiência. Realizada a 

audiência no id. 11144254, o Juízo despachou nos seguintes termos: “Fica 

a parte Autora intimada para informar no prazo de 5 dias o valor de venda 

do veículo assim como apresentar a documentação do procedimento de 

alienação/venda. Vindo a resposta intime o requerido para manifestar no 

mesmo prazo. Após retorne concluso para Sentença. No que tange ao 

pedido de averbação, é de ponderar que a parte contestou, assim como 

purgou à mora, e os pedidos estão pendentes de decisão. Frente a tal 

circunstância e para evitar questionamentos por parte de terceiros, 

dependendo do resultado da lide, é oportuno acolher o pedido de 

averbação de indisponibilidade.” Diante do despacho, no id. 11269657 o 

autor informou a venda do bem, fazendo acompanhar a nota fiscal da 

alienação. Houve ainda manifestação do autor no id. 11319825 

requerendo o desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA. Em suma, cuida-se de 

ação de busca e apreensão fundamentada no Dec. 911/69, em que a 

autora requer a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, para fins 

de resolução do contrato entabulado entre as partes. O requerido em sua 

defesa aduziu o adimplemento substancial para fins de revogação da 

busca e apreensão e em ato seguinte efetuou no dia 03.11.2017 o 

depósito no valor de R$10.759,46 (dez mil setecentos e cinquenta e nove 

reais e quarenta e seis centavos), para fins de pagar a dívida vencida. 

Pois bem. No tocante ao requerimento de revogação da liminar sob o 

argumento de adimplemento substancial, bem como ao fato do réu ter 

efetuado o pagamento das parcelas vencidas, não devem ser acolhidos 

pelo Juízo para o fim da improcedência da ação. Isso, porque, em 

recentemente decisão o Superior Tribunal de Justiça apreciando caso 

semelhante à luz da teoria do adimplemento substancial, acabou por 

rejeitá-la [a teoria], fazendo a interpretação segundo a qual a purgação da 

mora compreende o pagamento da dívida vencida e vincenda, 

independente da extensão da mora. Segue a emenda do acórdão, o qual 

adoto como razão de decidir: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 

911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS 

PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA 

TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A 
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PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA 

CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. 

RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM 

COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E 

ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR 

EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE 

REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO 

DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO 

(AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. 

DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, 

CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A 

ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A 

incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em 

relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afi-gurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — 

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão 

considerável —, quando a lei especial de regência expressamente 

condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao 

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 

desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à 

questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da 

própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da 

controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação 

de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele 

conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 

absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, 

extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, 

para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, 

diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de 

proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só 

então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial 

que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse 

mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se 

desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo 

precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de 

inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim 

é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende 

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com 

o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na 

medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o 

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas 

contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 

propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como 

consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever 

contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo 

nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, 

ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual 

estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até 

algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de 

expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente 

a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu 

dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta 

ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade 

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar 

a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um 

incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido 

propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - 

de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, 

a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A 

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 

segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao 

desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação 

deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial 

provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG 

(2015/0279732-8). Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Julgamento ocorrido 

no dia 22.02.2017). Ademais, em sede de julgamento de REsp 

representativo de controvérsia REsp n.1.418.593-MS, citado no acórdão 

acima, consolidou-se o entendimento, bem como consignou-se o prazo de 

cinco dias para a purgação da mora. Senão, vejamos: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido Em suma, a 

legislação de regência pretendeu garantir ao credor da referida 

modalidade contratual um modo de resolução contratual diferido, de sorte 

que a ação em comento tem por escopo garantir o cumprimento pleno do 

contrato de financiamento. Partindo deste prisma, e amparando-me ao 

entendimento do STJ, não há que se relativizar a pretensão deduzida na 

inicial sob qualquer hipótese, mormente diante do preenchimento dos 

requisitos do Decreto 911/69 e pela manifesta indisposição do autor em 

transacionar, razão pela qual não há como se deferir a purgação da mora 

mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas. E ainda que se 

considerasse suficiente o valor depositado, tal deveria ser considerado 

intempestivo, eis que a apreensão do veículo ocorreu no dia 10.08.2017 

(id. 9473195), enquanto que o depósito ocorreu apenas no dia 03.11.2017 

(id. 10629081), ou seja, há muito extrapolado o prazo de cinco dias. Por 

fim, considerando que o autor cumpriu os requisitos do Dec. 911/69 (art. 

3°, caput) à busca e apreensão do veículo, quais sejam: a) Juntada do 

contrato de financiamento com garantia fiduciária, objeto da ação (id. 

8209241); e b) comprovou a constituição em mora do devedor mediante a 

notificação encaminhada no endereço do devedor informado no contrato 

(id. 8209245 - Pág. 2); Aliando-se ao fato de que o devedor não purgou a 

mora no prazo de cinco dias após a apreensão do bem, deve-se concluir 

então pela procedência da ação de busca e apreensão, rejeitando-se os 

pedidos da contestação. Saliento que o presente julgamento antecipado se 

faz nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, eis que a 

demanda não exige novas provas porquanto o único argumento do réu foi 

o adimplemento substancial, sendo, portanto, matéria de direito. É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, e declaro rescindido o contrato 

firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 com 

redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do Requerente 

o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar sobre o 

veículo MARCA/MODELO: FORD/FOCUS SE AT 2.0 HB, ANO DE 

FABRICAÇÃO: 2015 COR: BRANCA - PLACA: QBY2825 - CHASSI: 

8AFSZZFHCFJ336587. Faculto a venda pelo Requerente nos termos do 

Decreto Lei 911/69. Condeno a Requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como nas 
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custas e despesas processuais. Ante a própria causa de pedir, onde se 

denota a insuficiência financeira do réu em adimplir o contrato de 

financiamento, hei por bem deferir o pedido de “justiça gratuita” pelo que 

fica suspensa a exigibilidade em face daquele quanto a verba de 

sucumbência e custas processuais na forma do art. 98, §3° do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Após o decurso do prazo recursal, proceda à 

restituição do valor depositado a título de purgação da mora em favor do 

Requerido e a baixa da restrição efetivada no id. Num. 11154075. 

Decorrido o prazo recursal, aguarde-se o implemento do cumprimento de 

sentença pela parte interessada no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo e 

nada sendo solicitado, arquive-se. Cáceres/MT., 19 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 175103 Nr: 10022-34.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYKO GISELE HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - ALTA FLORESTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do NCPC, considerando o decurso do 

prazo requerido, impulsiono os autos INTIMANDO A PARTE AUTORA, por 

meio de seu advogado, para que atenda ao despacho de fls. 53, 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.: 222001 Nr: 8511-93.2017.811.0006

 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: OSVALDO VASCONCELOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a sentença de fls. 51 TRANSITOU EM JULGADO, sem 

interposição de recurso. Assim, nos termos do artigo 152, inciso VI do 

CPC/15, intimo o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150719 Nr: 9502-45.2012.811.0006

 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: KEIKO CHRISTIE HAYASHIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da Instância Superior contendo um 

volume (180 folhas) e, assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, impulsiono estes autos INTIMANDO-SE a Parte Impetrante, via 

DJE/MT, através de sua advogada a fim de, no prazo de 05 dias, requeira 

o que entender pertinente.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014096-34.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

JOEL BORTOLASSI OAB - MT0011431S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8014096-34.2010.8.11.0006 REQUERENTE: ELIETE CUNHA REQUERIDO: 

BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Infere-se dos autos que o patrono do 

Executado, Dr. Evandro Cesar Alexandre dos Santos, requer nulidade dos 

atos praticados nos autos desde a a publicação da sentença, sob 

argumento de as intimações não terem sido publicadas em nome do 

advogado supra citado. Pois bem, infere-se dos autos que a empresa 

Requerida apresentou duas contestações, sendo uma subscrita pelo 

Advogado Dr. Evandro Cesar Alexandre dos Santos, na qual requereu 

que as intimações fossem efetuadas em seu nome; e outro pelo advogado 

Dr. Gerson da Silva Oliveira. Verifica-se ainda, que em nome da Requerida 

houveram manifestações de três patronos diferentes, sendo eles Dr. 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos, Dr. Gerson da Silva Oliveira e Dr. 

Mauro Paulo Galera Mari, estando com a representação processual 

regular. Em seu requerimento de nulidade, o Dr. Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos alega não ter sido intimado da sentença prolatada nos autos, 

arguindo necessidade nulidade, entretanto, não vislumbro nos autos 

cerceamento de defesa, ou ainda, que a Requerida deixou de ser intimada, 

posto que conforme se verifica do ID n. 2602433, dentro do prazo legal a 

Requerida apresentou Embargos de Declaração, subscrita pelo Dr. Mauro 

Paulo Galera Mari, na qual expressamente requereu que as intimações 

fossem efetuadas em seu nome, sob pena de nulidade. Após decisão que 

julgou os Embargos de Declaração, o mesmo advogado, Dr. Mauro Paulo 

Galera Mari requereu desentranhamento da procuração em seu nome e do 

Dr. Gerson da Silva Oliveira, em razão da Requerida estar sendo 

representada por outro patrono (ID n. 2602436), demonstrando assim, que 

até determinada fase, na qualidade de representante da Requerida, tinha 

ciência dos atos processuais em andamento. Desse modo, ainda como 

representante da empresa Requerida, bem como após a decisão que 

julgou os embargos de declaração e consequentemente abertura do prazo 

para interposição de recurso, deixou transcorrer o prazo recursal. Na 

sequencia, foi interposta a execução de sentença por parte do 

Requerente, sendo posteriormente determinado desabilitação dos 

advogados Dr. Mauro Paulo Galera Mari e Dr. Gerson da Silva Oliveira, 

bem como a intimação da Requerida para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 dias, sob pena de multa de 10% (ID n. 2602438). Do referido 

despacho verificados dos autos que os advogados acima citados não 

foram excluídos dos autos, razão pela qual, equivocadamente a intimação 

para pagamento foi lida pelo Dr. Dr. Gerson da Silva Oliveira, sendo que 

este sequer deveria estar habilitado nos autos. Por todo o exposto, tem-se 

que a nulidade dos atos processuais até então efetivados, é devida 

somente a partir da intimação referente ao despacho proferido no ID n. 

2602438. Assim, declaro a NULIDADE dos atos processuais a partir da 

data de 04/03/2015. DETERMINO o cumprimento da decisão proferida no ID 

n. 2602438, devendo todas as intimações serem expedidos em nome do 

advogado Dr. Evandro Cesar Alexandre dos Santos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012495-17.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)
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Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10836792), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013133-89.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO QUIDA OAB - MT0002625A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SD PM ANTUNES (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO ROBERTO FERRAREZ (TERCEIRO INTERESSADO)

OF. PM JEFFERSON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Processo n. 8013133-89.2011.8.11.0006 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. 

DECIDO. O exequente, devidamente intimado (evento 3854697) para 

apresentar cálculo atualizado e CPF do executado, quedou-se inerte. 

Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei 

9099/95. 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. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. 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: 8012043-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (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)

 

Proc. 8012043-07.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

FABIANA DE ARRUDA E SILVA em desfavor da reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação 

jurídica inexistente. 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. 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 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, 

bem como histórico de pagamento de faturas. Sendo ainda, compatível 

com a assinatura da parte autora. Ademais, a reclamante afirma não ter 

contratado com a empresa reclamada, o que não condiz com a verdade 

haja vista o contrato aportado aos autos. 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. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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; 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. 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: 8011419-89.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRA APARECIDA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011419-89.2014.811.0006. 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 NEGATIVAÇÃO INDEVIDA proposta por 

ALESSANDRA APARECIDA CAETANO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, alegando que o requerido inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 383,85 (Trezentos e 

oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), o qual não reconhece. 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 
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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. 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 Requerida, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes. Sendo ainda, compatível com a 

assinatura da autora. Ademais, a reclamante afirma não ter contratado 

com a empresa reclamada, o que não condiz com a verdade haja vista o 

contratado aportado aos autos, bem como os dados cadastrais transcritos 

no contrato são compatíveis com os fornecidos pela autora, como a 

profissão, a exemplo. Descartando assim, possibilidade de fraude. 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. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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; 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 no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença a 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: 8010945-89.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GALINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010945-89.2012.8.11.0006 Projeto de sentença VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

O autor peticionou no ID 3021998, requerendo a desistência do feito. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o 

feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; b) 

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 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: 8012059-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CECILIA DE CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10950133), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DONIZETI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (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)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8009999-15.2015.8.11.0006 REQUERENTE: WALTER DONIZETI DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no I.D 2640450, 

na forma do art. 40 da Lei 9099/95 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011533-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARVALHO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011533-91.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MARILENE CARVALHO DE 
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PAULA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, 

etc. Para análise do pedido de gratuidade de justiça necessário se faz que 

a parte junte aos autos declaração de hipossuficiência ou qualquer outro 

documento que comprove não ter condições de arcar com as custas 

processuais do recurso, devendo fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ser declarado deserto. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014893-10.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BORGES DA VEIGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8014893-10.2010.8.11.0006 EXEQUENTE: ADEMIR BORGES DA VEIGA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Em 

que pese haver manifestação no id anterior concordando com o valor 

pago e requerendo levantamento do mesmo, não consta dos autos 

procuração em nome da advogada que subscreveu a petição. Assim, 

determino a intimação da mesma para que regularize a representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de possibilitar o 

prosseguimento do feito e consequente liberação dos valores e extinção 

da presente demanda. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011555-52.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVIRGEM EUGENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA OAB - MS0013707A 

(ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011555-52.2015.8.11.0006 REQUERENTE: EDUVIRGEM EUGENIA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

I. D. 2726339, na forma do art. 40 da Lei 9099/95 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. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012123-68.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA CRUZ (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: 

8012123-68.2015.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO ROBERTO DA CRUZ 

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 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 YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012205-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CEBALHO RODRIGUES (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:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DO ID. 5876793

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012205-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CEBALHO RODRIGUES (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:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012205-02.2015.8.11.0006 REQUERENTE: NEUSA CEBALHO RODRIGUES 

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 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-51.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA DE CASTRO (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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID( 4659051 ) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá interpor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. Projeto de 

Sentença Processo nº 8010113-51.2015.8.11.0006 Requerente: Leticia 

Aparecida de Castro Requerido: Oi S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Defiro 

o pedido de retificação do polo passivo. Promova a Senhora Gestora a 

alteração, conforme requerido na contestação. 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 Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 
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análise da controvérsia posta. Trata-se de 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 inscrito no cadastro dos devedores pela reclamada por 

débito que desconhece, pois não possui nenhum contrato ou realizou a 

compra de qualquer produto com a parte Ré. Ao final requer a declaração 

da inexistência do débito e a condenação em danos morais. Não havendo 

preliminares para serem analisadas, passa-se ao exame do mérito da lide 

colocada à apreciação do Poder Judiciário. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

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. 

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. 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. 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 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 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 Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4659051 17030617361140500000004621006

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-51.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA DE CASTRO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010113-51.2015.8.11.0006 REQUERENTE: LETICIA APARECIDA DE 

CASTRO REQUERIDO: OI 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 YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012254-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DO COUTO (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)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA DO ID 5501820

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011907-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE OLIVEIRA 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)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA DO ID 5501580
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011907-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE OLIVEIRA 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: 

8011907-10.2015.8.11.0006 REQUERENTE: VALDIRENE DE OLIVEIRA 

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 YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-28.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MICHELLY DIAS MASSONI OAB - MT0015458A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010962-28.2012.8.11.0006 REQUERENTE: DOUGLAS MILTON DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos, etc. Para a 

análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada 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 instância. Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012261-35.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI JURRUPI SOARES (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 a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID6799415. (BSP)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010260-48.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LUZIA DA SILVA AZEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DO R. DESPACHO (ID- 8759101)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011908-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE OLIVEIRA 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)

 

INTIMAR os advogados das partes para CIÊNCIA da sentença retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011908-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE OLIVEIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011908-92.2015.8.11.0006 REQUERENTE: VALDIRENE DE OLIVEIRA 

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 YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012272-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSEAN CHAVES (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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID5837968.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-03.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERENTE)

FILADELFO DAMASCENO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALIA RODRIGUES MARCELINO OAB - MT0016811A (ADVOGADO)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010748-03.2013.8.11.0006 REQUERENTE: FILADELFO DAMASCENO 

BARBOSA, ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA REQUERIDO: OI S.A 
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Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a PRORROGAÇÃO da 

suspensão das ações e execuções contra a requerida pelo prazo de 180 

dias, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até o decorrer 

do prazo determinado. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000974-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TEIXEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

L. T. RODRIGUES GENEROS ALIMENTICIOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRED CENTER-CONSULTORIA E FACTORING FOMENTO MERC LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO DE CARVALHO - UTILIDADES DOMESTICAS - ME 

(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: 17/05/2017 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000974-29.2017.8.11.0006 REQUERENTE: L. T. RODRIGUES 

GENEROS ALIMENTICIOS - ME, LUCIMAR TEIXEIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: LUIZ ALBERTO DE CARVALHO - UTILIDADES DOMESTICAS - 

ME, CRED CENTER-CONSULTORIA E FACTORING FOMENTO MERC LTDA - 

EPP Vistos, em correição. Trata-se Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, 

proposta por L. T. RODRIGUES ALIMENTOS-ME em face do CRED CENTER 

CONS. E FACT FOM MARC LTDA. e LUIZ ALBERTO DE CARVALHO – 

UTILIDADES DOMÉSTICAS-ME, na pessoa de seus respectivos 

representantes legais, objetivando liminarmente a suspensão dos efeitos 

do protesto dos cheques de n. 235 e 236, ambos de titularidade da 

Requerente, vinculados a conta bancária n. 000324, agência n. 0801. Em 

síntese, a Requerente alega que celebrou negócio jurídico com a Segunda 

Requerida, através de compra de mercadorias no valor total de R$ 

20.511,72 (vinte mil quinhentos e onze reais e setenta e dois centavos), 

cujo pagamento foi parcelado em cinco vezes através da emissão de 

cheques. Sustenta ainda a parte autora, que as mercadorias foram 

entregues em valor a menor do que havia sido pactuado, sendo-lhe 

entregue pela Segunda Requerida somente o equivalente a R$ 8.400,00 

(oito mil e quatrocentos reais), motivo pelo qual a Requerente sustou os 

dois últimos cheques, que totalizam a quantia de R$ 7.555,00 (sete mil 

quinhentos e cinquenta e cinco reais), pois os demais cheques já haviam 

sido compensados. A Requerente aduz que os cheques sustados pelo 

motivo de desacordo comercial foram protestados pela Primeira Requerida, 

CRED CENTER CONS. E FACT FOM MARC LTDA.N, sendo esta estranha a 

relação jurídica. Por fim, a parte autora requerer no mérito que seja 

exonerada da obrigação de pagar os cheques de n. 235 e 236, e ainda, 

subsidiariamente, requerer seja determinada a obrigação de fazer pela 

Segunda Requerida de fornecer mercadorias no total de R$ 12.111,72 

(doze mil cento e onze reais e setenta e dois centavos) para a empresa 

ora Requerente. É o sucinto relato. Decido. Como efeito, para o 

deferimento do pedido de tutela de urgência (art. 300 do CPC), há que 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, prova a respeito da 

qual não se admite discussão, a convencerem da verossimilhança das 

alegações da parte. Ou ainda, sendo o caso de tutela da evidência, para 

ser deferida liminarmente precisa incorrer no que dispõe os incisos II e III 

do art. 311, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. 

Vejamos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem 

ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de 

pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do 

objeto custodiado, sob cominação de multa; (...) Parágrafo único. Nas 

hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Assim, 

sabidamente, a tutela antecipada somente pode ser concedida quando o 

julgador, em análise prévia sobre o caso sub judice, admite a existência de 

prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora assumem 

perfil verossímil, sendo baseada em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante, ou ainda quando houve prova documental adequada. 

No caso em tela, entendo que a tutela antecipada pretendida deve ser 

indeferida, pois, em juízo de cognição sumária, não verifico a existência de 

prova inequívoca quanto à verossimilhança das alegações da autora até o 

momento, não havendo por ora prejuízo material concreto, pois que os 

fatos narrados carecem de dilação probatória. Em que pesem as 

alegações expendidas pela Autora, a presente demanda envolve título 

autônomo, que possui lei própria, devendo ser observado o princípio da 

cartularidade, que visa garantir direitos de terceiros de boa-fé, o que a 

princípio, sob uma análise prévia, parece ser o caso dos autos. Assim, as 

objeções decorrentes do descumprimento da obrigação que originou o 

título só podem ser opostas se o título estiver em posse de quem pactuou. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE 

CHEQUE - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA - CHEQUE EM PODER DE TERCEIRO - ABSTRAÇÃO CAMBIAL - 

IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE - 

REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - DECISÃO ESCORREITA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR – Ação Civil de 

Improbidade administrativa: 11727576 PR 1172757-6 (Acórdão), Relator 

José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento, 11 de Junho de 2014, 

14ª Câmara Cível, Publicação DJ: 1361 29/06/2014). Logo, desatendido o 

pressuposto a que se refere o caput do art. 300 e 311, ambos do CPC, a 

tutela antecipada postulada não merece ser concedida. Assim, INDEFIRO o 

pedido de liminar pretendido por meio de concessão de tutela de natureza 

cautelar. Citem-se as partes Requeridas, INTIMANDO-AS para que 

compareçam à audiência de conciliação designada, constando do 

mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte Requerida 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

INTIME-SE a parte Autora, 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 Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4921900 17022114520261600000004875281

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000974-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TEIXEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

L. T. RODRIGUES GENEROS ALIMENTICIOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRED CENTER-CONSULTORIA E FACTORING FOMENTO MERC LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO DE CARVALHO - UTILIDADES DOMESTICAS - ME 

(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: 17/05/2017 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000974-29.2017.8.11.0006 REQUERENTE: L. T. RODRIGUES 

GENEROS ALIMENTICIOS - ME, LUCIMAR TEIXEIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: LUIZ ALBERTO DE CARVALHO - UTILIDADES DOMESTICAS - 

ME, CRED CENTER-CONSULTORIA E FACTORING FOMENTO MERC LTDA - 
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EPP Vistos, em correição. Trata-se Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, 

proposta por L. T. RODRIGUES ALIMENTOS-ME em face do CRED CENTER 

CONS. E FACT FOM MARC LTDA. e LUIZ ALBERTO DE CARVALHO – 

UTILIDADES DOMÉSTICAS-ME, na pessoa de seus respectivos 

representantes legais, objetivando liminarmente a suspensão dos efeitos 

do protesto dos cheques de n. 235 e 236, ambos de titularidade da 

Requerente, vinculados a conta bancária n. 000324, agência n. 0801. Em 

síntese, a Requerente alega que celebrou negócio jurídico com a Segunda 

Requerida, através de compra de mercadorias no valor total de R$ 

20.511,72 (vinte mil quinhentos e onze reais e setenta e dois centavos), 

cujo pagamento foi parcelado em cinco vezes através da emissão de 

cheques. Sustenta ainda a parte autora, que as mercadorias foram 

entregues em valor a menor do que havia sido pactuado, sendo-lhe 

entregue pela Segunda Requerida somente o equivalente a R$ 8.400,00 

(oito mil e quatrocentos reais), motivo pelo qual a Requerente sustou os 

dois últimos cheques, que totalizam a quantia de R$ 7.555,00 (sete mil 

quinhentos e cinquenta e cinco reais), pois os demais cheques já haviam 

sido compensados. A Requerente aduz que os cheques sustados pelo 

motivo de desacordo comercial foram protestados pela Primeira Requerida, 

CRED CENTER CONS. E FACT FOM MARC LTDA.N, sendo esta estranha a 

relação jurídica. Por fim, a parte autora requerer no mérito que seja 

exonerada da obrigação de pagar os cheques de n. 235 e 236, e ainda, 

subsidiariamente, requerer seja determinada a obrigação de fazer pela 

Segunda Requerida de fornecer mercadorias no total de R$ 12.111,72 

(doze mil cento e onze reais e setenta e dois centavos) para a empresa 

ora Requerente. É o sucinto relato. Decido. Como efeito, para o 

deferimento do pedido de tutela de urgência (art. 300 do CPC), há que 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, prova a respeito da 

qual não se admite discussão, a convencerem da verossimilhança das 

alegações da parte. Ou ainda, sendo o caso de tutela da evidência, para 

ser deferida liminarmente precisa incorrer no que dispõe os incisos II e III 

do art. 311, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. 

Vejamos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem 

ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de 

pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do 

objeto custodiado, sob cominação de multa; (...) Parágrafo único. Nas 

hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Assim, 

sabidamente, a tutela antecipada somente pode ser concedida quando o 

julgador, em análise prévia sobre o caso sub judice, admite a existência de 

prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora assumem 

perfil verossímil, sendo baseada em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante, ou ainda quando houve prova documental adequada. 

No caso em tela, entendo que a tutela antecipada pretendida deve ser 

indeferida, pois, em juízo de cognição sumária, não verifico a existência de 

prova inequívoca quanto à verossimilhança das alegações da autora até o 

momento, não havendo por ora prejuízo material concreto, pois que os 

fatos narrados carecem de dilação probatória. Em que pesem as 

alegações expendidas pela Autora, a presente demanda envolve título 

autônomo, que possui lei própria, devendo ser observado o princípio da 

cartularidade, que visa garantir direitos de terceiros de boa-fé, o que a 

princípio, sob uma análise prévia, parece ser o caso dos autos. Assim, as 

objeções decorrentes do descumprimento da obrigação que originou o 

título só podem ser opostas se o título estiver em posse de quem pactuou. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE 

CHEQUE - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA - CHEQUE EM PODER DE TERCEIRO - ABSTRAÇÃO CAMBIAL - 

IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE - 

REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - DECISÃO ESCORREITA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR – Ação Civil de 

Improbidade administrativa: 11727576 PR 1172757-6 (Acórdão), Relator 

José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento, 11 de Junho de 2014, 

14ª Câmara Cível, Publicação DJ: 1361 29/06/2014). Logo, desatendido o 

pressuposto a que se refere o caput do art. 300 e 311, ambos do CPC, a 

tutela antecipada postulada não merece ser concedida. Assim, INDEFIRO o 

pedido de liminar pretendido por meio de concessão de tutela de natureza 

cautelar. Citem-se as partes Requeridas, INTIMANDO-AS para que 

compareçam à audiência de conciliação designada, constando do 

mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte Requerida 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

INTIME-SE a parte Autora, 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 Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4921900 17022114520261600000004875281

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-25.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID ( 4614309 ) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá propor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. Processo: 

8010505-25.2014.8.11.0006 Vistos em correição., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por MARIA CATARINA ALMEIDA ARTIAGO 

RAMOS em desfavor de OI - BRASIL TELECOM S/A, alegando que teve 

seu nome negativado pelo requerido indevidamente em virtude de suposto 

débito junto à empresa requerida, cujo valor corresponde no valor de R$ 

225,79 (Duzentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos). A 

Autora alega que não tem débito algum com o requerido, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas. 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. 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 ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Em 

sua peça defensiva, a Requerida alegou que não houve qualquer conduta 

ilícita de sua parte capaz de ensejar a condenação por danos morais, uma 

vez que o serviço de telefonia foi cobrado devidamente. No entanto, a 

requerida não trouxe prova aos autos de suas alegações. Não comprovou 

que o autor tenha usufruído dos serviços a justiçar a contraprestação ou 

que não o fez por culpa sua e não por falta de manutenção da Requerida, 

conforme alegado na inicial. Temos que a conduta da Reclamada, 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 autor fosse cobrado por um serviço não contratado e não 
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usufruído. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Ademais, é 

certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero 

dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade, ressaltando que a falha ocorrer por tempo que 

não guarda razoabilidade. 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$ 3.000 (três 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. Diante do exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) Declarar a 

inexistência dos débitos corresponde no valor de R$ 225,79 (Duzentos e 

vinte e cinco reais e setenta e nove centavos); b) condenar, a título de 

danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três 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; c) Confirmar a liminar concedida em favor da parte autora. 

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. 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 Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4614309 17020615195654100000004577483

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-25.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010505-25.2014.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA CATARINA ALMEIDA 

ARTIAGO RAMOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada 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 instância. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012452-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012452-80.2015.8.11.0006 EXEQUENTE: JULIANO RODRIGUES GOMES 

EXECUTADO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Considerando a inércia do Executado frente a intimação retro, intime-se o 

Exequente para que junte cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de ser realizada a tentativa de penhora no valor já informado 

nos autos. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011591-65.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BRUNOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A G OURIVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

RODOLFO CORDOVA COUTINHO LIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011591-65.2013.8.11.0006 REQUERENTE: ADRIANA BRUNOZI 

REQUERIDO: A G OURIVES - ME Vistos, etc. Verifica-se que não consta 

nos autos intimação da parte autora para comparecer à audiência 

designada nos autos. Assim, determino a intimação da parte autora que 

manifeste nos autos acerca da correspondência devolvido, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011834-77.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA EDNA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011834-77.2011.8.11.0006 REQUERENTE: SEBASTIANA EDNA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010767-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, QUANTO AO BACEN NEGATIVO (ID8797339), 

PARA QUE NO PRAZO DE 5 DIAS INDIQUE BENS PENHORÁVEIS, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010767-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010767-09.2013.8.11.0006 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA SOUZA DA 

SILVA FERNANDES EXECUTADO: ODONTO MEDICA LTDA - ME Vistos, 

etc. Indefiro o pedido de penhora via BacenJud nos CNPJ’s indicados no ID 

n. 9201883, postos que não restou comprovado nos autos a ligação entre 

as empresas e sócios da empresa ora Executada. Doutro ponta, em que 

pese a fundamentação jurídica apresentada na petição juntada no citado 

ID não ser condizente com o código de processo civil em vigência, DEFIRO 

parcialmente o pedido formulado pela Exequente. Determino a intimação da 

Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, indicar bens a serem 

penhorados, expressando seus respectivos valores, sob pena penhora 

forçada de bens. Cumpra-se, expedindo o necessário. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011798-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA 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 CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011798-93.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MIGUEL FRANCISCO DE 

ARRUDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. 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 reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

assim como todos os documentos relativos ao contrato celebrado. 

Designe-se data para realização de audiência para tentativa de 

conciliação. 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: 1000651-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRINO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Primeiramente defiro pedido ID: 4700757, proceda-se a devida 

retificação do polo passivo da presente demanda. Noutro giro, infere-se 

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 reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo, assim como todos os 

documentos relativos ao contrato celebrado. 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: 8012323-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTANA CINTRA (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012323-75.2015.8.11.0006 REQUERENTE: PATRICIA SANTANA CINTRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se a Requerente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, juntando 

aos autos documentos de identificação civil e comprovante de endereço 

em nome da Requerente, os quais comprovam a veracidade da 

moradia/residência, documentos estes indispensáveis para a propositura 

da ação, sob pena de indeferimento da inicial, conforme preceitua o art. 

321 do CPC. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-52.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY GONCALVES RIBEIRO (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011361-52.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

KELLY GONCALVES RIBEIRO em desfavor da reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação 

jurídica inexistente. 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 
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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. A requerida suscitou também 

incompetência dos Juizados Especiais, no entanto, são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Assim, 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. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão 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 Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes. 

Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte autora. Ademais, a 

reclamante afirma não ter contratado com a empresa reclamada, o que 

não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado aos autos. 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. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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; 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 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 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 pela reclamante NEUZELEIDE DE 

BARROS GOMES em desfavor da reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica 

inexistente. 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. A preliminar suscitada se 

confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão 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 Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes. 

Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte autora. Ademais, a 

reclamante afirma não ter contratado com a empresa reclamada, o que 

não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado aos autos. 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. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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; 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 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: 8010400-14.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

 

Proc. 8010400-14.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Reclamação Cível ajuizada por BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO em 

desfavor de MOVEIS ROMERA LTDA, alegando que após procurar uma 

bicicleta infantil para presentear sua filha, efetivou a compra do produto na 

empresa reclamada no dia 20/12/2015. Afirma que pagou uma entrada à 

vista no valor de R$88,00 (Oitenta e oito reis) no cartão de débito, e 

assumiu o pagamento de duas parcelas no valor de R$ 88,15 (Oitenta e 

oito reais e quine centavos). No entanto, após retornar a loja para retirar o 

produto foi informado que o produto havia esgotado. Relata que não fora 

realizada a devolução dos valores pagos ao requerente. Sendo assim, o 

autor requer a devolução dos valores pagos bem como a rescisão 

contratual pelo descumprimento do compromisso da empresa reclamada. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Assim, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso II do Código de Processo Civil, 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 competência 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. 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, a exemplo, que efetuou a entrega do produto, o que não 

fez. O Requerido, não comprovou nos autos se houve a devolução dos 

valores pago ou a entrega do produto. Assim, em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Evidente que houve falha na prestação do serviço, pois 

inexistiu segurança ao consumidor, que pagou pelo produto e não o 

recebeu. Ademais, uma vez que o produto estava indisponível em 

estoque, devia a reclamada informar o autor no momento da compra, o que 

não fez. 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. 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. 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. Neste quadrante, 

averbe-se que se entende devido o dano moral, que deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido e também dos ofensores, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses dos ofensores e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição ao Reclamado. Quanto ao pedido de danos materiais, tenho 

que merece ser acolhido, visto que o reclamante não teve o valor do 

produto depositado. Entretanto, deixo de aplicar os valores do dano 

material foram depositados pela empresa reclamada conforme o 

comprovante anexado nos autos. Ademais, não acolho a devolução em 

dobro uma vez que não se trata de pagamento de cobrança indevida. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, 

I, CPC, para: DETERMINAR a dissolução do Contrato entabulado entre as 

partes, declarando a inexigibilidade do débito dele decorrente em nome do 

autor; CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos morais 

a Autor o valor de R$ 3.000,00 (três 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); CONFIRMAR a 

liminar concedida em favor da parte autora; 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. 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: 8012267-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012267-42.2015.8.11.0006 REQUERENTE: SANDRO LUCIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Para a 

análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada 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 instância. Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011930-53.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES FERREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011930-53.2015.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDES FERREIRA DA 

SILVA NETO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

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 YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006415-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SOARES 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: 17:15 (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: 1000321-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CHARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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. 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: 1006408-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES HURTADO DE OLIVEIRA (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: 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: 1006411-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE 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: 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: 8011625-40.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R TOME DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011625-40.2013.8.11.0006 REQUERENTE: R TOME DE SOUZA - ME 

REQUERIDO: ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI Vistos, etc. Transitado 

em julgada a sentença proferida nos autos, remetam-se ao arquivo. 

Quanto as custas, encaminhe para o setor responsável para as 

providências cabíveis. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRAI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012574-35.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALMEIDA DE ARRUDA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA OAB - MT0012533A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente, a fim de que esclareça se 

recebeu o valor do crédito objeto da lide, em sendo negativo, para que 

apresente o calculo atualizado, bem como requerer o que entender de 

direito, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006413-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA APARECIDA FRAGA DE OLIVEIRA (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: 16:45 (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: 8010502-36.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 8010502-36.2015.8.11.0006 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. 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
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Processo Número: 8011822-92.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO VIRGILIO ALVES CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8011822-92.2013.8.11.0006 REQUERENTE: ELZIO VIRGILIO ALVES 

CORREA JUNIOR REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc. Infere-se do ID 

retro que a parte autora requer, a título de cumprimento de sentença, que 

seja determinado a Requerida que proceda ao desbloqueio do nome do 

Requerente do sistema “Concentre Scoring” ou “Classificação do Risco de 

Crédito/Serasa”, a fim de viabilizar a regular consulta por parte das 

empresas interessadas. Entretanto, conforme se observa da liminar 

deferida no ID n. 2548687, foi determinado a Requerida que excluísse o 

nome da Requerente do referido sistema e não que efetuasse o bloqueio. 

Ademais, por um lado temos que a Requerida foi devidamente intimada da 

sentença proferida no ID n. 2548708, na qual foi expressamente revogada 

a liminar acima mencionada. E ainda, por outro lado, a Requerente não 

juntou aos autos qualquer documento que comprove que seu nome está 

bloqueado, excluído ou suspenso do sistema “Concentre Scoring” ou 

“Classificação do Risco de Crédito/Serasa”. No entanto, a fim de evitar 

prejuízo as partes, bem como em observância a economia processual, 

DETERMINO a intimação da Requerida para que cumpra a revogação da 

liminar deferida nos autos, ou seja, procedendo a reinserção do nome da 

Requerente no sistema “Concentre Scoring” ou “Classificação do Risco de 

Crédito/Serasa”, no prazo de 15 (quinze) dias. Após cumprida a 

determinação retro, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providencias. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010918-38.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE RAMOS 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:

ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010918-38.2014.8.11.0006 REQUERENTE: CILENE RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS 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 YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010386-98.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCYA PINHEIRO DA SILVA CARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS VARIANI OAB - MT0020908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010386-98.2013.8.11.0006 EXEQUENTE: MARCYA PINHEIRO DA SILVA 

CARA EXECUTADO: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL SA., DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Infere-se do I.D. n. 4309742 que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a sentença, ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo. P.R.I.C. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

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

Processo Número: 8010614-73.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

(CITY LAR) DISMOBRAS IMP. EXP. DIST. MOVEIS ELETRODOMESTICOS 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010614-73.2013.8.11.0006 REQUERENTE: SEBASTIAO CARDOZO DE 

OLIVEIRA INTERESSADO: (CITY LAR) DISMOBRAS IMP. EXP. DIST. 

MOVEIS ELETRODOMESTICOS 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 523, §1º, 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. 523 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. 523) 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: 8010356-63.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LIMA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010356-63.2013.8.11.0006 REQUERENTE: WILSON LIMA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Diante da certidão retro, chamo o feito à ordem 

para determinar que seja reaberto o prazo recursal para a parte ré, da 

decisão proferida nos I.D. 2475147 e 2475146. Cumpra-se. Às 

providências. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014058-22.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA KATYLSIA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

HILANA RIBEIRO DRUMMOND BORGES OAB - SP0221847A (ADVOGADO)

FABIANA REGINA SIVIERO OAB - SP0147715A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8014058-22.2010.8.11.0006 REQUERENTE: MAGNA KATYLSIA 

RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 

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 523, §1º, 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. 523 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. 523) 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: 8010738-56.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ALVES FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010738-56.2013.8.11.0006 REQUERENTE: ROSANA ALVES FERRAZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Primeiramente defiro 

pedido retro ID: 5759581. Determino ao cartório que proceda o necessário 

para a realização do ato. Noutro giro, 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 523, §1º, 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. 523 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. 523) 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: 8011264-23.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EFIGENIA NEPOMUCENO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT0012384A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011264-23.2013.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA EFIGENIA 

NEPOMUCENO DE PAULA REQUERIDO: BANCO PAN S.A., MERIDIANO - 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS 

- NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Processo em ordem. Intime-se a parte 

autora para manifestar acerca do pagamento, conforme I.D. 4530471, 

concordando com o valor ou requerendo o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Às providências. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011267-75.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR CESAR DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011267-75.2013.8.11.0006 REQUERENTE: WALMIR CESAR DIAS DE 

MOURA REQUERIDO: BANCO PAN S.A., BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 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: 1007293-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LOUZADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/03/2018 Hora: 13:00 (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: 8010046-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA BSI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010046-28.2011.8.11.0006 REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SAFRA BSI 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 523, §1º, 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. 523) 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: 8014098-04.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8014098-04.2010.8.11.0006 REQUERENTE: ASSIS XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Processo em ordem. 

Intimem-se o Exequente para que manifeste acerca do valor da 

condenação paga no I.D. 4992123, pugnando pela satisfação do crédito 

pago ou requerer o que de direito. Cumpra-se. Às providências. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007294-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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: 08/03/2018 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: 8010191-50.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

RENAN DE SOUZA CAMPOS OAB - MT0014455A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010191-50.2012.8.11.0006 REQUERENTE: ALCINEI FERREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE 

E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - EPP 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 523, §1º, 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. 

523 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. 523) 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: 1007296-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON DA SILVA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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: 08/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007089-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/03/2018 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: 1005664-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BARBOZA (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: 08/03/2018 Hora: 14:45 (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.: 229945 Nr: 1135-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA FLORES, FERNANDO 

PINHEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 Vistos etc,

Recebi hoje, às 18h30min.

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que os autuados PEDRO DA 

SILVA DAS DORES e FERNANDO PINHEIRO DUARTE foram presos em 

estado de flagrância, por ter supostamente cometido o delito previsto no 

Art. 180, caput do Código Penal.

 Conforme artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, que determina a 

realização de Audiência de Custódia em todas as comarcas do Estado de 

Mato Grosso, nos termos preconizados pela Resolução 213/CNJ para 

presença do autuado preso em flagrante delito ou no cumprimento de 

ordem de prisão, para verificação da legalidade e regularidade da prisão, 

bem como a manutenção da mesma, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

para amanhã, dia 08 de fevereiro de 2018, às 13h20min.

 Requisite-se o Exame de Corpo de delito nos termos do Art. 4º, inc. VII do 

Provimento 12/2017.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Publico.

 Requisitem-se os presos (Art 6º do Provimento 12/2017).

Neste ato, junto os antecedentes criminais dos autuados.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 219834 Nr: 7054-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISVALDO MASCARENHA DA ROSA

 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

 Com relação à matéria aventada pela Defesa do réu em sua peça 

defensiva, entendo que não é esta a ocasião oportuna para a análise 

aprofundada dos fatos, cabendo tão-somente atentarmos para os 

requisitos materiais e formais da peça inicial acusatória, eis que a matéria 

agitada se confunde com o próprio mérito, e uma vez sendo questão de 

mérito, que serão analisadas após a devida produção de provas como 

bem asseverado pelo membro do Ministério Público.Ademais, impende 

consignar que audiência de retratação deve ser realizada na respectiva 

ação penal, antes do recebimento da denuncia, conforme art. 16 da Lei 

11.340/2006 que prevê:“Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas 

à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a 

renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente 

designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o 

Ministério Público.”Em ato contínuo, no caso versando, impende consignar, 

que não se encontram presentes nenhuma das causas mencionadas no 

art. 397 do CPP, de modo a ensejar a absolvição dos acusados.Ademais, 

nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o princípio do ‘in 

dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja descortinada 

toda a verdade dos fatos em apreço.Com essas considerações, com 

supedâneo no art. 399 do CPP, designo audiência para o dia 06/03/2018 , 

às 13:00 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA 

ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 400 do CPP).Intime-se a 

todos.Requisite-se, caso seja necessário.Notifique-se o Ministério Público 

e a Defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 168228 Nr: 4853-66.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. MARCIO JOSÉ DA SILVA, para 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 205564 Nr: 6992-20.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURISNEI BENILTON FERREIRA, OCTACÍLIO DE 

OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, DEFENSOR PUBLICO DE CACERES - OAB:, 

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Vistos, etc.

Primeiramente, em consonância com o parecer ministerial retro, defiro o 

pedido defensivo de fl. 179/182, motivo pelo qual altero o item ‘3’ da 

proposta de suspensão condicional do processo em favor do réu Octacílio 

de Oliveira para constar:

3) comparecimento pessoaL e obrigatório, trimestralmente, para informar e 

justificar suas atividades.

Ademais, determino o cumprimento imediato da parte final da decisão de fl. 

136-vº, com relação ao desmembramento do feito quanto ao denunciado 

Octacílio de Oliveira Neto.

Por fim, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sorriso/MT, com 

prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, com as seguintes finalidades:

a) regularizar a citação pessoal do réu Aurisnei Benilton Ribeiro Ferreira 

acerca da denúncia; e

b) realizar o seu interrogatório.

Com o retorno da missiva devidamente cumprida, abra-se vista dos autos 

ao Parquet, depois a Defesa, para apresentação dos memoriais finais, de 

forma escriva, no prazo legal e sucessivo.

Por fim, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Intime-se o acusado Octacílio de Oliveira Neto acerca da alteração da 

condição da suspensão condicional do processo.

Intime-se ainda, a Defesa do réu Aurisnei acerca da expedição da carta 

precatória.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230144 Nr: 1282-48.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CALIXTO SILVA, CESAR AUGUSTO 

DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374, 

ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - OAB:16.492

 Do exposto, com fundamento no Art. 310 c/c Art. 319 ambos do Código 

de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA 

ao autuado CESAR AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, brasileiro, filho de 

Augusto Paulo de Figuereido e Suzenil Gomes da Silva, nascido em 

08/06/1995, mediante IMPOSIÇÃO de medidas cautelares elencadas a 

seguir:a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades, pelo período de 06 (seis) meses.b) proibição de ausentar-se 

desta Comarca, sem autorização judicial; c) manter atualizado o seu 

endereço e telefone.d) proibição de frequentar bares e locais que 

envolvam o consumo de bebidas alcoólicas.e) recolhimento domiciliar no 

período noturno e nos dias de folga. f) comparecimento a todos os atos 

processuaisEM ATENÇÃO AO PROVIMENTO 12/2017-CM DO E. TJMT, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA O DIA 20/02/2018, ÀS 

14h00MIN.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA e 

TERMO DE COMPROMISSO das medidas cautelares acima fixadas, para 

colocar imediatamente em liberdade o increpado CESAR AUGUSTO DA 

SILVA FIGUEIREDO, se por outro motivo não deva permanecer preso, BEM 

COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA acima 

designada.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o autuado de que, caso descumpra quaisquer das 

medidas cautelares a impostas, ensejará a revogação da mesma e 

decretação da prisão preventiva (parágrafo único do artigo 312 do Código 

de Processo Penal – Lei nº 12.403/11). Oficie-se à POLITEC solicitando o 

laudo de lesões corporais realizado por médico oficial.Por fim, com a vinda 

do respectivo Inquérito Policial, transladem-se as peças principais e após, 

arquive-se com as baixas e anotações de praxe.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Cáceres/MT, 19 

de fevereiro de 2018.Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 173683 Nr: 8979-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT, NUANE CAROLINE RODRIGUES - 

OAB:19106/0MT

 Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial acusatória 

para CONDENAR o denunciado ANTONIO MARCOS DA SILVA CRUZ, 

brasileiro, nascido aos 27/09/1983, filho de João Gomes da Cruz e 

Sebastiana da Silva Cruz, por transgressão ao art. 306 da Lei nº 9.503/97, 

bem como para ABSOLVÊ-LO com relação ao delito do art. 303, caput, da 

Lei n. 9.503/97, o que faço com fundamento no art. 386, II, do CPP.Assim, 

passo à dosimetria. A pena prevista para o crime do art. 306 do Código de 

Trânsito é de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 67278 Nr: 4760-50.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:OAB/MT 5239, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de SÃO JOSÉ/SC, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva. RECIBO DE 

DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183168539

Documento: 2018-02-16T20180216154250.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3.ª VARA CRIMINAL - CÁCERES ( JAMIL 

RIBEIRO PIRES )

Destinatário: São José - Distribuição Criminal, da Família e da Infância. ( 

TJSC )

Data de Envio: 16/02/2018 15:45:41

Assunto: ENCAMINHANDO CARTA PRECATÓRIA PARA DISTRIBUIÇÃO E 

CUMPRIMENTO

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 166075 Nr: 3120-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANTUNES DE 

MIRANDA SÁ - OAB:6395-B

 Autos n° 3120-65.2014.811.0006 – Cód. 166075

Visto.

Certifique-se o Sr. Gestor o decurso do prazo do edital, encaminhando o 

feito ao Ministério Público na sequência.

Cumpra-se com urgência, visto que trata-se de feito incluso na meta 2 do 

CNJ.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Intimação

GABARITO PRELIMINAR - CADASTRO DE RESERVA PARA CONCILIADOR 

DO CEJUSC

* O Gabarito Preeliminr completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

 Clique aqui

Caderno de Anexos

  

GABARITO - TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR 

DIREITO, ADMINSTRAÇÃO E CIENCIAS CONTABEIS

 * O Gabarito completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

 Clique aqui

Caderno de Anexos

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 151225

Numeração Única: 365-32.2018.8.11.0005

Unidade de origem: Diamantino

Tipo de ação: Processual

Requerente: Ângela de Lima Nunes

Advogado(s): -

Requerido: João Ferreira Garcia

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 Diamantino para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:
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Data: 28/05/2018 às 13:00

Endereço: Av. Irmão Miguel Abib, s/nº - Jardim Eldorado - CEP.: 78430-000

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-51.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR 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: Nome do(s) executado(s): WANDERSON 

FERNANDES DE OLIVEIRA Localidade: Rua Aparício Valeriano de Siqueira, 

nº 116, bairro São Benedito, CEP 78400-000, na cidade de Diamantino/MT. 

Finalidade da Diligência: citação Processo: 1000102-51.2016.8.11.0005; 

Valor causa: R$ 56.340,08; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: SEMEALI SEMENTES 

HIBRIDAS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: WANDERSON FERNANDES DE 

OLIVEIRA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001202-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DA PARTE 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: Nome do(s) executado(s): AGROPECUARIA 

VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME e outros 

Localidade: Rod. BR 364, Km 750, Bairro Deciolândia, na cidade de 

Diamantino/MT, CEP 78400-000, Finalidade da Diligência: busca e 

apreensão Processo: 1001202-07.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

80.478,93; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, 

EDSON SANCHES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000129-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

MARIA CLEUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GUSTAVO OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1000129-63.2018.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLEUSA DE OLIVEIRA, 

GUSTAVO OLIVEIRA BORGES, GUILHERME OLIVEIRA BORGES Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifica-se que se trata de Ação de 

Retificação de Registro Civil, sendo competente a Diretoria do Foro desta 

Comarca de Diamantino/MT. Portanto, declino da competência destes autos 

para a Diretoria do Foro desta Comarca. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências Diamantino, 16 de fevereiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimo o patrono da parte autora, 

para recolher junto a este Juizo as taxas Judiciais e custas de preparo da 

Carta Precatória para a Comarca de NOVA MUTUM - MT, com a finalidade 

de CITAÇÃO. Processo: 1000563-86.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

30.578,52; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: 

EXECUTADO: PEDRO VINICIUS NONATO DA SILVA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000130-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

GUSTAVO OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

MARIA CLEUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1000130-48.2018.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLEUSA DE OLIVEIRA, 

GUSTAVO OLIVEIRA BORGES, GUILHERME OLIVEIRA BORGES Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifica-se que se trata de Ação de 

Retificação de Registro Civil, sendo competente a Diretoria do Foro desta 

Comarca de Diamantino/MT. Portanto, declino da competência destes autos 

para a Diretoria do Foro desta Comarca. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências Diamantino, 16 de fevereiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000146-70.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO JOSE LEAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR 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: Nome do(s) executado(s): OTAVIO JOSE 

LEAL Localidade: Rua Salvador, nº 07, Bairro Jardim Alvorada em 

Diamantino/MT, CEP 78.400-000 Finalidade da Diligência: intimação de 

cumprimento de sentença Processo: 1000146-70.2016.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 83.011,95; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) 
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Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

REQUERIDO: OTAVIO JOSE LEAL OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001506-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE BIONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1001506-06.2017.8.11.0005 AUTOR: JOAO ANDRE BIONI RÉU: MINISTERIO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Embargos à 

Execução opostos por JOÃO ANDRÉ BIONI em face de MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

postulando o recebimento no efeito suspensivo. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. O pedido de 

efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com efeito, o art. 919, do NCPC, 

dispõe que “os embargos à execução não terão efeitos suspensivo”. A 

possibilidade de atribuição de efeito suspensivo vem disciplinada no § 1º 

do referido artigo, nos seguintes termos: "Art. 919. (...) 1º § - 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.". Ou seja, condiciona a possibilidade de 

efeito suspensivo à presença cumulativa de três requisitos: a) relevância 

dos fundamentos dos embargos; b) risco de dano grave ou de difícil ou 

incerta reparação; e c) garantia do juízo. No caso dos autos, o requisito da 

segurança prévia do juízo não está presente, já que o(s) embargante(s) 

não demonstrou(aram) a existência de penhora, depósito ou caução, de 

modo que o indeferimento do pedido de suspensão é medida que se 

impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 

739-A DO CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência 

do disposto no art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” 

(TJ/RS - AI: 70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 

Data de Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de suspensão do processo executivo. Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 15:30 horas. 

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal. Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil. Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 08 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1000551-72.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME Vistos etc. Por 

versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 15:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). Conste a advertência do não comparecimento 

injustificado das partes 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). 

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1000551-72.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME Vistos etc. Por 

versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 15:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). Conste a advertência do não comparecimento 

injustificado das partes 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). 

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO AUTOR 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: Nome do(s) executado(s): LUIZ GONZAGA DE 

FIGUEIREDO FILHO - ME Localidade: Bela Vista – Alto Paraguai - MT 

Finalidade da Diligência: intimação de audiência Processo: 

1000551-72.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 47.900,58; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: LUIZ 

GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-76.2016.8.11.0005

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:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1000068-76.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: TRANSPORTADORA KS LTDA - ME, FABIANA KROHLING 

DE SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA Vistos etc. Por versar a 

causa sobre direitos que admitem transação, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 16:00 horas. Encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC). Conste a advertência do não comparecimento injustificado das 

partes 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). Intimem-se as partes por 

meio de seus procuradores. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-76.2016.8.11.0005

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:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO AUTOR 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 especi f icado:  Nome do(s)  executado(s) : 

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME e outros Localidade: domiciliado na 

Rua dos Coqueirais, nº 298, SL, Bairro Novo Diamantino, Cidade 

Diamantino/MT, CEP 78.400-00;(3 DILIGENCIAS) Finalidade da Diligência: 

intimação de audiência Processo: 1000068-76.2016.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 412.759,97; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

Parte Ré: EXECUTADO: TRANSPORTADORA KS LTDA - ME, FABIANA 

KROHLING DE SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR 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: Nome do(s) executado(s): 

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO e outros Localidade: RODOVIA BR 364, 

ESTRADA DA PERAPUTANGA KM 06 MAIS 04 A DIREITA, FAZENDA 

OLHO D’ÁGUA E BR 364, KM 613, NOVO DIAMANTINO Finalidade da 

Diligência: CITAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo: 

1000118-34.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 780.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) Parte Autora: AUTOR: 

PEDRO DE ALENCAR SOARES Parte Ré: RÉU: MARILUCI TAFELLI 

CAPELETTO, APARECIDA BOZIM CAPELETO, SEBASTIAO HORACIO 

CAPELETO, EDNA JUSTINA CAPELETTO, GILBERTO DONIZETI CAPELETO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92331 Nr: 792-68.2014.811.0005

 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: Romeu José Ciochetta
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Moura Borges - 

OAB:839, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11802/MT, FRANCINE 

GOMES PAVEZI - OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT, José Carlos Rezende - OAB:9146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Willar Correia - 

OAB:OAB/GO 12312, Euripes Gomes Pereira - OAB:3738, Gabriela 

Cocco Busanello Benevides - OAB:9770/MT, Gastão Tambara - 

OAB:12.529-A, Henrique Fagundes Filho - OAB:20715/SP, Luiz 

Orione Neto - OAB:3.606/MT, Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14.687/MT, Michell Antonio Breda - OAB:16.990, Thiago Barreto 

Penteado Silvestre - OAB:14894/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária Declaratória c/c Reconhecimento de Direitos e 

Restituição de Colheita ajuizada por ROMEU JOSÉ CIOCHETTA em face de 

DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 828/829-V, a parte autora pugna pela desistência do 

feito e por consequência sua extinção.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que os demandados não foram citados, uma 

vez que foi cassada a sentença e reconhecida a inexistência da citação.

Dessa forma, não existe óbice para a homologação da desistência do 

presente feito, requerido pela parte autora.

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, uma 

vez que a desistência ocorreu antes da citação.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9652 Nr: 138-72.2000.811.0005

 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: Castoldi Diesel Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIEBELER COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E 

TRANSPORTELtda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, CLONILSE IZABEL BONATTO - OAB:15380, Eduardo 

Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson José Gasparelo - 

OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao autor para conhecimento de que os documentos originais que 

instruiram os autos foram desentranhas, sendo assim, INTIMO vossa 

senhoria a providenciar a retirada dos mesmo na secretaria da primeira 

vara.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41278 Nr: 2091-56.2009.811.0005

 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: Marcia Regina Aires Vargas, Walter Trindade Boabaid

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 2091-56.2009.811.0005

 ESPÉCIE: Procedimento Ordinário-

PARTE REQUERENTE: Marcia Regina Aires Vargas e Walter Trindade 

Boabaid

PARTE RÉQUERIDA: Banco Volkswagen S/A

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Rose Aires da Silva e Valquiria 

Rodrigues Aires e demais herdeiros de Marcia Regina Aires Vargas que 

era portadora do RG 518.833 SSP/ MT.

FINALIDADE: Intimação dos herdeiros de Marcia Regina Aires Vargas, 

para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, incisos II e III §1º e 2º do CPC)

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Considerando-se a não localização dos 

herdeiros, consoante certidão de fl. 471verso, proceda-se com a 

intimação dos herdeiros nos termos da decisão de fls. 461/462, por edital, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, 

do NCPC). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

conclusos. Intime-se. 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..

Diamantino - MT, 16 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

 Cod. Proc.: 41658 Nr: 2460-50.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Arlindo Rossi, Joaquim Felipe Spadoni, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Rodrigues, Vanda Gomes, 

José Arlindo Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Antonio José Carvalho da Silva - OAB:3.563_A, Dila 

Terezinha Santaroza Pereira - OAB:70.155 OAB/SP, DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB:13296, Horácio Gonçalves Pereira - OAB:19.086, 

Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Certifico que o advogado da parte exequente, Dr. Diogo Ibraim Campos, 

fez carga rápida dos autos n. 2460-50.2009.811.0005 no dia 12/01/2018, 

conforme andamento no sistema APOLO, não tendo devolvido os autos a 

secretaria até a presente data. Assim, nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR o advogado Dr. Diogo Ibraim Campos, para devolver os autos n. 

2460-50.2009.811.0005 (41658) no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC/2015.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 1532-89.2015.811.0005

 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): Dayane Raquel Flauzino de Abreu

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

- OAB:11877/MT, Cristiane Bell inati  Garcia Lopes - 

OAB:11.877-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1532-89.2015.811.0005 CÓD 100169

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Banco Panamericano S/A
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PARTE RÉQUERIDA: Dayane Raquel Flauzino de Abreu

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Dayane Raquel 

Flauzino de Abreu, Cpf: 04083405171, Rg: 1847876-0 SSP MT .

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE Dayane Raquel Flauzino de Abreu, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo procurador nos autos, nos 

termos do art. 76, CPC/2015.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Sendo notório o falecimento do 

advogado Dr. Sócrates Gil Silveira Melo, intime-se a parte demandada 

pessoalmente por mandado, e também por edital no prazo de 15 (quinze) 

dias, para constituir novo procurador nos autos, nos termos do art. 76, 

CPC/2015. Após a intimação da parte autora, proceda-se à suspensão do 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 313, I, CPC/2015). Decorrido 

o prazo in albis, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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.

 Diamantino - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101816 Nr: 2378-09.2015.811.0005

 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: João Roberto Kroling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Carlos Queiroz, Patricia Belote dos 

Santos Queiroz, André Luiz Arias, Luiz Nei Arias, Marjorie Arias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2378-09.2015.811.0005 cód 101816

ESPÉCIE: USUCAPIÃO

PARTE REQUERENTE: João Roberto Kroling

PARTE RÉQUERIDA: Eugênio Carlos Queiroz e Patricia Belote dos Santos 

Queiroz e André Luiz Arias e Marjorie Arias e Luiz Nei Arias

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerente: João Roberto Kroling, 

Cpf: 17598311900, Rg: 1.142.495 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), 

agricultor.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de João Roberto Kroling para no prazo de 15 

dias, constitua novo patrono sob pena de extinção (NCPC, art. 76, I e art. 

485, IV)

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. De início, registro que o presente feito 

está sedo analisado neste momento, em virtude de que na ocasião da 

realização da Correição Ordinária (Portaria nº 01/2017), estava em carga 

com o advogado da parte autora. Intime-se a parte autora pessoalmente 

por mandado, e também por edital, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

constituir novo procurador nos autos, sob pena de extinção (NCPC, art. 

76, I e art. 485, IV). Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO 

ARRENDATÁRIO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CONSTITUIRNOVO PATRONO - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ADVOGADOS RENUNCIANTES MEDIANTE A 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INÉRCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA POR PERÍODO 

SUPERIOR A UM ANO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. 

O mandante foi cientificado da renúncia expressa ao mandato por seus 

advogados, mediante a notificação extrajudicial entregue ao procurador do 

Banco apelante. Empreendida a intimação pessoal da parte autora, com o 

escopo de constituir novos patronos ante a renúncia expressa ao 

mandato por seus advogados, mantendo-se inerte. Exsurge, assim, a falta 

de interesse processual do autor. Ausente, pois, uma das condições da 

ação. Negado seguimento ao recurso.” (TJ/RJ - APL 200800159438 RJ 

2008.001.59438, DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL, Relator DES. EDSON 

VASCONCELOS, J: 03/06/2009). Após a intimação da parte autora, 

proceda-se à suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 

313, I, CPC/2015). Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 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..

Diamantino - MT, 16 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

 Cod. Proc.: 90146 Nr: 2462-78.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia dos Santos Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-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.: 37599 Nr: 2435-71.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Vicente Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se os petitório de fl. 240 e fls. 245/249, proceda-se a Srª 

Gestora com a redução da penhora em relação ao imóvel pertencente ao 

devedor, ou seja, tão somente o equivalente a sua quota parte da 

matrícula sob nº 740 – RGI da Comarca de Diamantino/MT; em seguida 

reduza a termo a penhora, bem como a avaliação do bem penhorado; 

posteriormente, intime-se o devedor quanto aos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).

Em seguida, proceda-se com a atualização do valor dos bens penhorados 

(matrícula 15.159 e 15.242), nos termos do art. 1.081, CNGC/MT.

Após as formalidades legais, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13913 Nr: 43-71.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065/A

 Vistos etc.

O postulado de fl. 291, informa o falecimento do autor.

Assim sendo, suspendo o presente feito para proceder a habilitação (art. 

689, CPC/2015).

Ante o exposto, intime-se os herdeiros (endereço na inicial), via Oficial de 

Justiça para, no prazo de 15 (quinze) dias habilitar-se nos autos, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5261 Nr: 255-68.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 Vistos etc.

O postulado de fl. 237, informa o falecimento do autor.

Assim sendo, suspendo o presente feito para proceder a habilitação (art. 

689, CPC/2015).

Ante o exposto, intime-se os herdeiros (endereço na inicial), via Oficial de 

Justiça para, no prazo de 15 (quinze) dias habilitar-se nos autos, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123395 Nr: 166-10.2018.811.0005

 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: Roguer Carlos Beumer, Evandro Luiz Beumer, Diego 

Alencar Beumer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemar Celso Giacobbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvano Francisco de Oliveira - 

OAB:6280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se com o apensamento aos autos tombados de n°. 

1302-47.2015.811.0005, cód. 99429.

 Intimem-se as partes acerca da distribuição do feito.

 Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92894 Nr: 1194-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Tomaz de Aquino Carrasco, Michele Cristina 

Carrasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neon Eletro Distribuidora de Produtos 

Eletrônicos Ltda, José Henrique Casale Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38233 Nr: 3054-98.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nubian Patricia Nunes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 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.: 13719 Nr: 1627-13.2001.811.0005

 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): Sebastião Faustino N Filho, Walmir Machado.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 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.: 1938 Nr: 1035-71.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stutz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR, Mikael 

Martins de Lima - OAB:38878-n/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 597 Nr: 416-49.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 115 de 788



Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Vançan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92454 Nr: 885-31.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller, Sérgio Tadeu Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BORTOLI KELLER - 

OAB:29238, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Cumprimento de Sentença de 

Honorários Sucumbenciais ajuizado por ROGÉRIO DE BORTOLI KELLER e 

SERGIO TADEU MACHADO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 165/165verso, a parte autora informa o pagamento do 

débito ora exequendo e às fl. 166, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores e a extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo (fls. 165/165verso) e, a parte credora pugna 

pelo levantamento dos valores depositados espontaneamente (fl. 166) e 

via de consequência a extinção e arquivamento do feito é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para informar os dados corretos para 

possível expedição do Alvará Judicial.

Aportando as informações corretas, proceda-se o levantamento dos 

valores depositados espontaneamente pela parte demandada, mediante a 

expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados na 

conta bancária indicada às fls. 166, após.

Sem custas e sem honorários.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108452 Nr: 1789-80.2016.811.0005

 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: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Mariussi, Ana Rosa Dos Santos 

Mriussi, Miriana Emanuela Mariussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de URGÊNCIA, para autorizar o arresto 

o equivalente a 4.170 sacas de soja, na Fazenda Alternativa, na Fazenda 

Guanabara I e na Fazenda Guanabara II, localizadas no Município de 

Brasnorte/MT e Campo Novo do Parecis/MT.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36455 Nr: 1304-61.2008.811.0005

 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: Rosinéia da Silva Camargo - EPP, Rosinéia da Silva 

Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Comunicações Editora Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Rueda Galeazzi - 

OAB:167.161/OAB/SP

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 977-14.2011.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baltazar Zilio, Nicanor Ambrosi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Soares Martinazzo - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38802 Nr: 3629-09.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elissandra Araujo Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Patrono da parte Exequente para comparecer perante esta 

Secretaria, afim de retirar a Certidão Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40936 Nr: 1719-10.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernani Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por 

INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FID em face 

de HERNANI ALVES DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fls. 164/166, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.
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HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 164/166 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90752 Nr: 3011-88.2013.811.0005

 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: Arine Maria de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salvador Neves Neto, Banco do 

Brasil S/A, Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:MT 9159, Galiana Campos Castro - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galiana Campos Castro - 

OAB:8858/MT, Milena Piragine - OAB:17.210-A MT, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102687 Nr: 2807-73.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios - Não Pradonizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Douglas de Oliveira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – 

NÃO PADRONIZADOS em desfavor de MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA 

ARAÚJO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 77, a parte autora pugna pela desistência do feito e 

por consequência sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerida pela parte credora.

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000087-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000087-14.2018.8.11.0005 

REQUERENTE: PAULENES CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: MARCIA 

LARANJEIRAS I – Trata-se de ação de modificação de guarda c.c. busca 

e apreensão de menor formulado por Paulenes Cardoso da Silva, a fim de 

resguardar os interesses de P. L. C. e J. P. L. C., contra Márcia 

Laranjeiras. Sustenta, em breve síntese, descumprimento da transação na 

qual se fixou a guarda compartilhada dos menores a ser exercida nesta 

cidade. Alega que a ré, sem prévio consentimento do autor, mudou-se 

para outro Estado, levando seus filhos e, assim, rompeu a convivência 

familiar, bem como interrompeu o acompanhamento médico dos filhos. O 

Ministério Público manifestou pelo declínio da competência para a comarca 

de São Vicente-SP. É o relatório. Decido. Infere-se dos autos que o acordo 

judicial fixou a guarda compartilhada, entretanto os menores estão sob a 

guarda de fato da genitora, residindo na comarca de São Vicente-SP. 

Partindo disso, e com fundamento no artigo 147, incisos I e II, do ECA 

verifico que a competência para apreciação da presente demanda é do 

juízo de São Vicente-SP, lugar onde as crianças exercem, com 

regularidade, seu direito à convivência familiar ou comunitária. Nesta 

medida, este juízo é incompetente para apreciação da demanda em 

decorrência do melhor interesse dos menores. Nesse sentido, manifesta a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C BUSCA E 

APREENSÃO DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA DE FATO DE MENOR. 

PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 147 DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA N. 383/STJ” (STJ, 

CC nº 132.175 - GO (2014/0011508-9), Relator : Ministro João Otávio de 

Noronha, Segunda Seção, DJE 25.3.2015). Grifei “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - ACOLHIDA - ARTIGO 147, INCISO I, DO 

ECA - SÚMULA 383 DO STJ - DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS 

AO JUÍZO COMPETENTE. - Nas ações judiciais que envolvem interesse de 

menor a regra a ser aplicada em se tratando de determinação de 

competência é o art. 147, inciso I, do ECA. - Ainda que a regra do artigo 

retro seja de competência territorial, apresenta natureza de competência 

absoluta, devido à necessidade de assegurar aos infantes atendimento 

prioritário, facilitando a defesa de seus direitos. - Essa também é a 

previsão da súmula 383 do STJ que determina que "a competência para 

processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". - Tendo em vista 

que a mãe exercia a guarda de fato da menor M. E. R. J. na comarca de 

Santa Maria/DF, desde 16 de dezembro de 2014, a demanda distribuída em 

15 de janeiro de 2015 deveria ter sido proposta no foro do domicílio da 

agravada que detinha à época a guarda de fato da menor. - Preliminar 

acolhida.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.15.002567-7/001, 

Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

02/07/0015, publicação da súmula em 08/07/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Competência do foro do 

domicílio do detentor da guarda (de fato). Inteligência do art. 147, I, ECA. 

Competência absoluta. Melhor interesse da criança. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2209682-73.2014.8.26.0000; 
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Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Guarulhos - 1ª. Vara de Família e Sucessões; Data do 

Julgamento: 30/03/2015; Data de Registro: 30/03/2015) Sobre o tema o 

teor da súmula nº 383 do Superior Tribunal de Justiça: “A competência 

para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.” Posto isso, a fim 

de resguarda o melhor interesse dos menores declino da competência 

para a comarca de São Vicente-SP. II – Int. III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público. 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.: 92623 Nr: 1016-06.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Zacarias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Capistrano de 

Oliveira - OAB:11569, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - 

OAB:12780

 Intimo o patrono da parte denunciada para que no prazo legal apresente 

os memoriais finais, nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102445 Nr: 2720-20.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Héricles Patrik dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o patrono da parte denunciada para que no prazo legal apresente 

os memoriais finais, nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37169 Nr: 2046-86.2008.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson do Vale Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zoraide Oliveira Soares - 

OAB:2443

 Intimo o patrono da parte denunciada para que no prazo legal apresente 

os memoriais finais, nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97773 Nr: 494-42.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 INTIMAÇÃO do Defensor do Pronunciado para manifestar acerca da não 

localização da testemunha IVAN FREIRE DE SOUZA (Certidão de fls. 172).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 117719 Nr: 2212-06.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o patrono da parte recuperanda para que no prazo legal 

manifeste-se acerca do cálculo de liquidação de pena de fl. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93700 Nr: 1672-60.2014.811.0005

 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: Abrelino Rupollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marlene Fátima Bedin Rupollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Simony Stella - 

OAB:OAB/MT 16.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do Autor 

para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000409-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000409-68.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA APARECIDA MENDES 

RODRIGUES REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Primeiramente, DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita ao 

autor/embargante. 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”. Na hipótese dos autos, os embargos 

de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o que é 

inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de 

recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 
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integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Registro que o longo arrazoado dos embargos 

de declaração trazem fatos que não foram informados na inicial, na 

verdade contradizem fatos informados na inicial, pois a autora negava ser 

titular de conta corrente, fato que confirma nos embargos. Assim, 

inexistindo os citados vícios na decisão atacada, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios e mantenho a r. sentença na íntegra, devendo a 

parte usar do recurso adequado para modificar a decisão, que é o que 

verdadeiramente pretende com os presentes embargos. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 19 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010303-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010303-80.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: NAYANE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 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, 19 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012442-73.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO CHAGAS (EXECUTADO)

W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIUSDELAR LOPES PEREIRA OAB - MT0012652A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012442-73.2014.8.11.0005 EXEQUENTE: ADEMILSON FERREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: MANOEL ANTONIO CHAGAS, W R M 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos, etc. Certifique-se 

a sra Gestora se a parte exequente foi intimada para cumprir a obrigação 

voluntariamente. Caso negativo, cumpra-se o despacho de id. 10262735. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 19 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA ALVES VERSALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 08hs55min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO CAMARGO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da redesignação de audiência de Conciliação para o dia 

21/03/2018 às 08hs10min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara 

– Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMARGO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000141-77.2018.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE CAMARGO RIBAS 

REQUERIDO: COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA 

LTDA - ME 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). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 119 de 788



de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Analisando os autos, entendo presentes os requisitos que 

ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pela 

documentação juntada aos autos, a qual demonstra que o autor pagou em 

dia o boleto de número 79087, no valor de R$ 233,63, com vencimento no 

dia 15.01.2018, em favor de A VETERICAMPO NORTELÂNDIA, contudo, 

mesmo tendo realizado o pagamento de forma tempestiva, verifica-se 

através da certidão positiva de protesto anexa que o autor obteve seu 

nome protestado pela referida dívida em 01.02.2018. O perigo da demora é 

evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra restrições em seu 

crédito por uma dívida que já se encontra adimplida, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos do protesto indevido. 

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente 

com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1- 

Seja oficiado ao 2° Serviço Notarial e Registral Capistrano para que efetue 

a baixa do protesto de Cód. 021507044-7, realizado em face de José 

Camargo Ribas, CPF 411.744.969-91, referente ao título de n°: 79087, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 - 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. 3 - INTIME-SE a parte reclamante 

através de seu patrono 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. 4 – Intime-se ainda a parte autora através de seu 

patrono para que traga aos autos comprovante de endereço, no prazo de 

10 dias. 5 - Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. 6 – DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 7 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-72.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-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: 

8010170-72.2015.8.11.0005 REQUERENTE: ALCIDES MANTELLI 

REQUERIDO: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A Vistos etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. 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: 8013827-90.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MACIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SEMP TOSHIBA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8013827-90.2013.8.11.0005 REQUERENTE: LINDOMAR MACIEL DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SEMP TOSHIBA S A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente na conta indicada no 

id. 10792303. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000100-47.2017.8.11.0005 REQUERENTE: PAULINA DA PENHA DOS S 

VASCONCELLOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 tela, a parte 

embargante sustenta que houve contradição e omissão na sentença 

proferida nos autos. Argumenta a embargante que a sentença foi omissa 

pois o Juízo deixou de se manifestar acerca do pedido de manutenção do 

acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Além disso, sustenta que 

também há contradição no julgado, dado que o pedido de danos materiais 

não foi analisado adequadamente, já que o pedido de danos materiais não 

consistia no pagamento de despesas de cartão de crédito ou limite de 

conta utilizado, e sim no pagamento dos juros das dívidas já existentes 

que surgiram em virtude do não recebimento do seu salário mensal. Pois 

bem. Em análise dos autos, não vislumbro qualquer vício na sentença. Isto 

porque, verifica-se no rol dos pedidos da inicial que não há pedido de 

manutenção do acordo extrajudicial entabulado entre a embargante e a 

instituição financeira, sendo que o deferimento de tal pedido caracterizaria 

sentença extra petita. Além disso, em que pese a parte autora argumente 

a existência de danos materiais advindos dos juros pelo não pagamento 
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de suas contas em dias, não traz aos autos qualquer documento hábil a 

comprovar tais danos. E como é sabido, é necessário a comprovação dos 

danos materiais pois não há possibilidade de presunção nesse sentido. 

Dessa forma, REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte 

embargante, e mantenho a r. sentença na íntegra. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Diamantino, 19 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201376 Nr: 9099-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO, RAFAEL 

MARTINS BADIN, JANAINA LANDER XAVIER SOUZA BADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES R. LANGE DE PAULA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, julgo procedente o pedido para deferir a devolução do 

valor de R$ 6.384,00, referente à guia nº 11150.Oficie-se ao FUNAJURIS, 

encaminhando-se os documentos pertinentes, para que promova a 

restituição, cujo valor deverá ser depositado na conta informada pela 

requerente.Após, arquive-se.Cumpra-se.Primavera do Leste, 08 de 

fevereiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185648 Nr: 1838-88.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, julgo procedente o pedido para deferir a devolução do 

valor de R$ 1.295,06, referente à guia nº 89638, e do valor de R$ 

1.295,06, referente à guia nº 89639.Oficie-se ao FUNAJURIS, 

encaminhando-se os documentos pertinentes, para que promova a 

restituição, cujo valor deverá ser depositado na conta informada pela 

requerente.Após, arquive-se.Cumpra-se.Primavera do Leste, 08 de 

fevereiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181926 Nr: 11507-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL 

DOS PRODUTORES DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT/10823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº 11507-05.2017.811.0037

Código 181926

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de custas formulado pela Cooami – 

Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso, sob o 

fundamento de terem sido recolhidas equivocadamente.

Sustenta que promoveu habilitação de crédito em processo de 

recuperação judicial da empresa Uniagro – Costa & Viera Ltda, tendo 

recolhido o valor de R$ 26.763,10 referente às Guias nº 68879 (custas) e 

68880 (taxa), no entanto, anota que no caso há guia específica a ser 

recolhida, no importe de R$ 83,90.

Pede a restituição do valor de R$ 26.763,10 referente às Guias nº 68879 e 

68880.

O Cartório Distribuidor informou que as guias nº 68879 e 68880 não foram 

utilizadas na habilitação de crédito código 178812.

 É o relatório. Decido.

A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, do Departamento de Controle e 

Arrecadação, estabelece que o pedido de restituição é “o instrumento 

utilizado pela parte para solicitar ao Juiz a devolução de valor recolhido 

indevidamente, em duplicidade ou a maior”.

No caso, o requerente apresentou cópia das guias nº 68879 e 68880, no 

valor de R$ 13.463,10 e R$ 13.300,00, com comprovante de pagamento 

(fls. 07v°/08v°), e informou que para a habilitação de crédito há guia 

específica a ser recolhida, no importe de R$ 83,90.

Por seu turno, o Cartório Distribuidor informa a não utilização das guias 

pagas (fl. 33), o que corrobora os argumentos do requerente, de modo 

que foi indevido o recolhimento das guias nº 68879 e 68880.

Nesse contexto, julgo procedente o pedido para deferir a devolução do 

valor de R$ 26.763,10, referente às Guias nº 68879 e 68880.

Oficie-se ao FUNAJURIS, encaminhando-se os documentos pertinentes, 

para que promova a restituição, cujo valor deverá ser depositado na conta 

informada pela requerente.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 08 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187854 Nr: 2898-96.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, julgo procedente o pedido para deferir a devolução do 

valor de R$ 9.636,01, referente à guia nº 03054.Oficie-se ao FUNAJURIS, 

encaminhando-se os documentos pertinentes, para que promova a 

restituição, cujo valor deverá ser depositado na conta informada pela 

requerente.Após, arquive-se.Cumpra-se.Primavera do Leste, 08 de 

fevereiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138031 Nr: 9034-17.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBV, CFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

seguimento ao feito, sob pena de extinção.

Nada sendo requerido, vista ao Ministério Público e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38823 Nr: 1339-90.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADCLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT
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 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 dias.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 15/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127176 Nr: 154-36.2014.811.0037

 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: JJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON RODRIGUES GOULART - 

OAB:12572 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial retro, designando, para tanto, audiência de 

conciliação para o dia 24/05/2018 às 15h40min.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 28/01/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151077 Nr: 4883-71.2015.811.0037

 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: LUZINETH BERNARDO DE SOUZA, JAQUELINE 

BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, MAURICIO BERNARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BERNARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a inventariante para que se manifeste sobre o pedido da 

Fazenda Pública Estadual de fls. 49.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 164443 Nr: 2416-85.2016.811.0037

 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

 PARTE AUTORA: MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR PIANA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o processo código 34359 se refere a ação de exceção 

de incompetência que envolve partes alheias ao presente processo e 

encontra-se, inclusive, arquivado desde 2005, bem como tendo em vista 

que o nº 584-94.2014.811.0034 se refere a outra comarca (0034), 

intime-se a inventariante para informar o numero correto da ação para 

análise do pedido de f. 29/30, no prazo de dez dias.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, vez que o de cujus deixou, 

segundo a certidão de óbito de f. 07, três filhos menores à época do 

falecimento.

Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 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.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006041-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RAMOS DE OLIVEIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005647-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL TAVARES SILVA (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005667-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005645-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YULHA ROSA KUSNETSOV DE OLIVEIRA (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004111-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CONCEICAO ALVES (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005653-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN ELIZEU XAVIER (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004103-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CORTONESI FERREIRA (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000044-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 25/04/2018 Hora: 

16:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005632-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HAILTON ALVES DOS SANTOS (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005708-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 
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disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005662-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS LEITE FILHO (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005704-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME EISEN 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004626-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU EMANUEL REICHERT (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004156-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FERREIRA DA CONCEICAO JUNIOR (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004562-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDHER FLAVIO VIEIRA SANTOS (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004134-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JUNIOR DE OLIVEIRA FERREIRA (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005604-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELEN RODRIGUES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 
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da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004114-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GEHLEN (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003282-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (DEPRECADO)

 

Intimo a parte autora para comprovar o pagamento da diligência, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002738-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA LOBATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004136-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA CAETANO BATISTA FRANCA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARTINS MOREIRA DOMINGUES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 19 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004126-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DECIVALDO ALVES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001410-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002720-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR CALASSE DIAS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145824 Nr: 2459-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:MT/17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2459-56.2015.811.0037 (Código 145824)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: HSBC Finance Brasil S/A

Executado: Márcio José da Silva

 Vistos etc.
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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):

 Cod. Proc.: 125135 Nr: 7710-26.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, ELZEO 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/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 das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156625 Nr: 7475-88.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 16h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que 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 (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110833 Nr: 1174-33.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS L.E. LTDA - ME, 

LUIS GUADAGNIN, VANDA CARMEN GUADAGNIN, PAULO KIRNEV, ZILA 

PEREIRA DE SOUZA KIRNEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:, FERNANDO PASINI - OAB:8856/MT, 

MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - 

OAB:100380/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 16h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que 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 (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138888 Nr: 9612-77.2014.811.0037

 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: KARINE MACIEL DE CARVALHO ALVES & CIA LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 17h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que 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 (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121527 Nr: 4036-40.2013.811.0037

 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: SHADAY FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:MT 14576, MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:MT 15017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160337 Nr: 559-04.2016.811.0037

 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: JOAQUIM GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 126 de 788



autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169297 Nr: 4942-25.2016.811.0037

 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: OSMARINO OLIMPIO CAETANO

 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

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177502 Nr: 9327-16.2016.811.0037

 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: JONATHAN GOMES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177504 Nr: 9329-83.2016.811.0037

 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: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SOUSA

 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 10420-14.2016.811.0037

 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: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 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 CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179664 Nr: 10422-81.2016.811.0037

 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: LAZARO CESAR CARVALHO DOS SANTOS

 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179665 Nr: 10423-66.2016.811.0037

 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: SYDNI ALBUQUERQUE DINIZ

 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

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179667 Nr: 10425-36.2016.811.0037

 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: THAIS ARAUJO PAIVA

 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

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005713-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO)

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GOMES FILHO (EXECUTADO)

ADRIANO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 60 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE - MT. JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE CUIABÁ - MT Dados 

do Processo: Processo: 1005713-49.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 

1.329.662,28; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159). EXEQUENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA Advogados do(a) 

EXEQUENTE: GARCEZ TOLEDO PIZZA - MT8675/O, JOHNAN AMARAL 

TOLEDO - MT0009206A EXECUTADO: ADRIANO BATISTA DA SILVA, 

PEDRO GOMES FILHO, OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA 

TAMURA Pessoa(s) a ser(em) citada(s) Nome: OSVALDO TETSUO 

TAMURA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 8.061, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 Nome: MEIRI NAKAZORA TAMURA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 8.061, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-375 FINALIDADES: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, para, em 15 (quinze) dias, satisfazerem a 

obrigação (CPC, art.806), no valor de R$ 1.329.662,28; cientificando-os de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderão se 

opor à execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art.915). Se a obrigação não for satisfeita no prazo de 

15(quinze) o oficial de Justiça deverá proceder a BUSCA E APREENSÃO.

(CPC. art.806, paragrafo 2º). DECISÃO: em anexo. OBSERVAÇÕES: a)O 

prazo para pagamento é de 15(quinze) dias (art 806 do CPC), b) 

Independentemente de penhora, depósito ou caução, O(s) executado(a,s) 

poderão opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915). c)Os 
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honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do débito, devendo os executados serem expressamente advertidos 

de que, no caso de integral adimplemento no prazo de 15 (quinze) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, 

art.827, §1º c/c artigo 85, §1º). Primavera do Leste - MT, 19 de fevereiro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito CERTIFICO ser autêntica 

a assinatura supra, da MM.ª Juíza de Direito desta Vara. DOCUMENTO 

ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede 

do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: 

(66) 3500-1100.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UBY AGROQUIMICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da certidão de registro de imóveis, bem como 

retirá-la, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002185-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FIDELIS CANDIDO FILHO OAB - MT2525-B (ADVOGADO)

RODRIGO SARNO GOMES OAB - SP203990 (ADVOGADO)

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 007/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para busca e 

apreensão e citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000630-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000630-52.2017.8.11.0037 AUTOR: GENTIL RIBEIRO RÉU: MARIA DIAS 

DE FARIAS ARAUJO Visto, Considerando que houve proposta de acordo 

e de acordo com o artigo 3°, §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, designa-se audiência de conciliação para o 

dia 22/03/2018, às 13h15min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum. 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. Não havendo acordo, concluso 

para analise. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000889-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (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: 1004733-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON FERREIRA UNIFORMES E SERIGRAFIA - ME (EXECUTADO)

ADAILTON FERREIRA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001249-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo de suspensão, deste modo, intimo a parte 

autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003487-71.2017.8.11.0037

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:

AILTON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para apresentar 

o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, no prazo 

de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada sobre o envio 

da inicial resumida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000915-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)
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BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORENO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005687-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAZ BATISTA (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005655-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FAUSTINO DA COSTA (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000512-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (RÉU)

 

Certifico que a Ação Monitória foi proposta contra R.E 

TRANSPORTADORA LTDA, REAL TEM TAVARES DE FREITAS, EVANIO 

GULART DE FREITAS E BRUNA ALVES DE SOUZA, contudo, ação foi 

distribuída somente contra R. E TRANSPORTADORA LTDA, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, 

para, no prazo de 05 dias, informar se os demais requeridos deverão 

constar no polo passivo da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005665-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZEKIEL BENTO BEZERRA (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004326-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEREIRA LIMAS (REQUERIDO)

 

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 se 

manifestar sobre a petição de ID 10836547, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128472 Nr: 1381-61.2014.811.0037

 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: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE GALBIERI 

CABRAL, LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:PR/ 

14352, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA PAULA SAVARIS BEE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120405 Nr: 2888-91.2013.811.0037

 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): OZIENE PIMENTA

 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, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, que encontra-se 

disponível no site do TJMT para consulta, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 70465 Nr: 2774-60.2010.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, LILIAM APARECIDA DE JESUS DEL SANTO - OAB:MT. 

9885/A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 83.

Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que se efetue a retirada da 

restrição inscrita em p. 44.

Após, nada mais sendo postulado, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109947 Nr: 264-06.2012.811.0037
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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: LEILA CRISTINA LEME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866/MT, GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:MT 11546-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, que encontra-se 

disponível no site do TJMT para consulta, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136074 Nr: 7628-58.2014.811.0037

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ 

- OAB:SP/206.339, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/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 o requerente para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, que encontra-se 

disponível no site do TJMT para consulta, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161731 Nr: 1133-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART HART LTDA, MARCELO ANTONIO HART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Para evitar futuras nulidades, defere-se o pedido de p.47 e determina-se a 

expedição de mandado para intimação pessoal do executado acerca da 

penhora de p.33/35, conforme solicitado.

Após, intime-se o exequente 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.: 67645 Nr: 7528-79.2009.811.0037

 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: JUNIAS RONALD BRAUN, BRIGITTE GRUNEMBERG 

BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 1656-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos 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.: 124990 Nr: 7555-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESENTAÇÕES MARDRA LTDA - ME, 

JOSEMAR MARTINS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS 11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.124.

Realizou-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD em nome dos 

executados, logrando êxito e inserindo as restrições judiciais em relação à 

executada Representações Mardra Ltda – Me, e sendo infrutífera em 

relação ao executado Josemar Martins da Rocha, conforme documentos 

anexos.

Com isso, intime-se a executada Representações Mardra Ltda – Me, 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.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento 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.: 144762 Nr: 1926-97.2015.811.0037

 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): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 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, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, que encontra-se 

disponível no site do TJMT para consulta, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150551 Nr: 4655-96.2015.811.0037

 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: RURAL PRIMAVERA LTDA, CONRADO BADARÓ DA 

SILVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 130 de 788



12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga procedente a ação 

monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor 

de R$ 270.459,80 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e 

nove reais e oitenta centavos), com correção monetária incidente a partir 

da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da 

primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação (STJ- REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 10/8/2016).Custas e taxas 

judiciais pagas (p.33/34).Em razão do princípio da causalidade, além das 

custas e despesas processuais desembolsadas pelo autor, o réu 

suportará os honorários advocatícios de 10% do valor da condenação 

atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161830 Nr: 1171-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > 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: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DAMORIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p. 68.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, a qual foi frutífera, conforme documento anexo.

 Proceda-se nova tentativa de citação do requerido.

Outrossim, defere-se o pedido de expedição de ofício às empresas 

indicadas pelo requerente à p.68, para que estas informem o atual 

endereço do requerido.

Após, intime-se o autor para dar prosseguimento no 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.: 170769 Nr: 5614-33.2016.811.0037

 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): JOSÉ MARIO GUIMARÃES DOS SANTOS

 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, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a a devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179084 Nr: 10178-55.2016.811.0037

 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): RICARDO A TOTTI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEDRIALI - OAB:PR 

6816, MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - 

OAB:PR/16440, THIAGO COLLETI PODANOSQUI - OAB:PR 47064, 

VITOR DOS ANJOS RIBEIRO - OAB:PR/ 61435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.60.

Considerando que este juízo não possui acesso ao sistema Portal Jud, 

expeça-se ofício às companhias telefônicas indicadas à p.60, para que 

forneçam o endereço atual do requerido.

 Com a resposta, proceda-se nova tentativa de apreensão do bem e 

citação do requerido.

Após, intime-se a requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17516 Nr: 2393-67.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de penhora do veículo indicado à p.192, que se 

encontra em tese em poder do executado.

 Considerando que os veículos se depreciam com o passar do tempo, 

como forma de amenizar os riscos e prejuízos do credor, nomeia-se o 

exequente como depositário.

Servirá a presente decisão, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade.

Intime-se o executado, 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, acerca da penhora.

Expeça-se mandado para que (a) seja providenciada pelo Oficial de 

Justiça a avaliação do respectivo bem, tendo por base tabela de preço 

praticado pelo mercado; (b) seja o executado intimado da penhora e 

avaliação.

Expeça-se o respectivo mandado, devendo a parte exequente 

providenciar o recolhimento das custas da diligência.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Com o cumprimento da ordem ou caso seja infrutífera a penhora, intime-se 

o exequente para dar prosseguimento 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.: 18034 Nr: 96-53.2002.811.0037

 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): RUI BARBOSA G. DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

comprovar a averbação da penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 38235 Nr: 757-90.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNALDINA DIAS DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS BETEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/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 o requerente para 

manifestar sobre a devolução das citações de p. 201/205, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 64404 Nr: 4226-42.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILON DA SILVA LUZ

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

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que apenas o comprovante de pagamento da diligência não é 

suficiente, devendo ser juntado aos autos a guia de pagamento de 

diligência, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar o requerente para apresentar a guia de pagamento, conforme 

dispõe o provimento 007/2007-CGJ, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66021 Nr: 5818-24.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO D. DE OLIVEIRA - ME, EDEVALDO 

DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:MT/14639, BRUNO NADAF GUSMÃO - OAB:, CARLOS ALBERTO 

REZENDE FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, CLEBER LEMES ALMECER 

- OAB:MT/11378, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:MT/9270, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, JONATHA 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15641, LEANDRO TAVARES BARROS 

- OAB:15327, LUCIANA BRANDÃO - OAB:, LUCIANO JOANUCCI MOTTI 

- OAB:, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT/14232, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259

 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 o exequente para 

comprovar a averbação da penhora, bem como providenciar o pagamento 

da diligência para intimar o executado da penhora , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71656 Nr: 3971-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS ME 

(FOCCUS BOUTIQUE), DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS, RODINEI 

MAZETTO ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o comprovante de distribuição da Carta Precatória não 

acompanhou a petição protocolada sob nº 196445, deste modo, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

a distrbuição da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120664 Nr: 3150-41.2013.811.0037

 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: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o julgamento antecipado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125441 Nr: 8011-70.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE TEREZINHA FRAPORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 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 o requerente para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, que encontra-se 

disponível no site do TJMT para consulta, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134284 Nr: 6204-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO COMÉRCIO DE NOTEBOOKS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, 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, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134309 Nr: 6226-39.2014.811.0037

 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: ELIAS CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO BRUNETTA, CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A (ENERGISA), FAIR FAX BRASIL SEGUROS 

CORPORATIVOS S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - 

OAB:OAB/SP 171.674, JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - 

OAB:41775/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, ROSA MARIA 

POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441

 (...) Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.Para a 

realização de perícia elétrica na rede de transmissão de energia 

(p.1093/1094), nomeia-se a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E 

PERÍCIAS LTDA, localizada na AV. Rubens de Mendonça, n. 1856, sala 

408, 4º andar, Bosque da Saúde, Cuiabá, Mato Grosso, telefone: (65) 

3052-7636, e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br, para designar 

perito habilitado com especialidade técnica para realização da pericia, no 

prazo de 05(cinco) dias.Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, apresentar 

seus quesitos e indicar assistente técnico.Na sequência, intime-se o perito 

nomeado para, no prazo de 05(cinco) dias apresentar: proposta de 

honorários, currículo, com comprovação de especialização e contatos 
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profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais.Apresentada a proposta, intimem-se as 

partes para no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Havendo 

concordância, deverá a parte requerida Fairfax Brasil Seguros 

Corporativos providenciar o pagamento dos honorários periciais.Para a 

apresentação do laudo, fixa-se o prazo de trinta dias. Com a juntada do 

laudo, vistas às partes e sucessivamente no prazo legal, iniciando-se pelo 

autor. Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, caso queiram, se manifestem, findo o prazo, a decisão saneadora se 

torna estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).Determina-se o 

desapensamento e arquivamento dos recursos em apenso.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147100 Nr: 3081-38.2015.811.0037

 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): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação Monitória proposta por Banco de Lage Landen Brasil 

S/A contra Roberto Carlos Cardoso da Silva e Ronaldo Cardoso da Silva, 

todos qualificados.

As partes entabularam acordo e requerem a homologação e suspensão 

do processo até a data de 20/12/2017 (p.106/107).

Decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

 Considerando que o prazo de suspensão já decorreu, intime-se o 

requerente para se manifestar sobre o cumprimento do acordo, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152540 Nr: 5589-54.2015.811.0037

 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): GRACIELA DUWE VIEIRA

 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, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar aos autos a matrícula do imóvel, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164532 Nr: 2456-67.2016.811.0037

 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: JANISLEI FERREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DE MENEZES DARCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA - 

OAB:23.546/0, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 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.: 165739 Nr: 3020-46.2016.811.0037

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:SP/206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em análise ao pedido de p.59, verifica-se que já foram inseridas restrições 

de circulação no veículo indicado, conforme documento anexo, logo, 

deixa-se de analisa-lo.

Intime-se o requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175902 Nr: 8473-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA, 

EVERALDO POZZEBON, ELIANE BARCELLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819

 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 do Oficial de Justiça, de p. 65, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 203013 Nr: 766-32.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR FREO, ELOIZA CRISTINA CASTELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso V, letra “d”, 

a precatória preenche os requisitos previstos no artigo 260, do CPC , 

deste modo, impulsiono o presente fieto, com a finalidade de intimar a parte 

autora para providenciar o pagamento da diligência, no prazo de 05 dias, 

nos termos do Provimento 007/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22725 Nr: 3677-76.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Syngenta Proteção de 

Cultivos Ltda em face de Marcelo Lopes da Silva, todos qualificados.

As partes entabularam um acordo e requerem a homologação e 

suspensão do processo até a comunicação da quitação (p. 340/350).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 05/04/2018, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 
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Civil.

 Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 853-76.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade d intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 128/132, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42768 Nr: 5029-30.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. GUERRA S/A IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMÃOS TRANSPORTES E 

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, VANDAIR MORAIS DE LIMA, 

JULIO MORAES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.163, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Nada sendo postulado, intime-se pessoalmente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o regular andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

 Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

 Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

 Certifique o decurso do prazo, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 45052 Nr: 567-93.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIFODII RIJKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA, HÉLIO 

SAUGO, VAGNER LUIZ VIANA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 429.

Expeça-se oficio para o Detran, para que efetue a baixa das restrições, 

conforme solicitado.

Nada mais sendo postulado, remeta-se o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão, conforme determinado em p. 422.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 55238 Nr: 2860-02.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN PORTUGAL DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXTIL PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente, para 

manifestar sobre a petição de p. 123/132, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 58194 Nr: 5801-22.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Certifico que o valor da diligência depositada ainda é insuficiente para 

cumprimento do mandado de avaliação, uma vez que trata-se de avaliação 

na zona rural, ao todo foi depositado R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 

reais), deste modo, intimo a parte autora para complementar a diligência, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60530 Nr: 332-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA CASSANIGA RODRIGUES, SEBASTIÃO 

ANTUNES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA CASSANIGA - ESPÓLIO, LORENI 

DE FÁTIMA CASSANIGA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, LARYSSA M.S. TANNURE - OAB:12975-B, 

LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUÍS KLEINOWSKI - 

OAB:RS/36.700, JUVENAL BALLISTA KLEINOWSKI - OAB:RS/102.262

 Nos termos da decisão de p. 140, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para manifestarem sobre proposta de 

honorários periciais de p. 142/153, no prazo comum de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61186 Nr: 1009-88.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MÁRCIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 
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LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Verifica-se que o exequente não efetuou o pagamento das custas, taxas 

e a diligencia do oficial de justiça para a citação do executado, conforme 

certidão de p.102.

Assim, intime-se o exequente para efetuar o pagamento das custas e 

taxas, bem como da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Com o pagamento proceda-se a citação do executado.

Após, concluso para análise do pedido de p.104.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62049 Nr: 1797-05.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMINOVA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJA REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10365-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a petição de p. 421/422, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100925 Nr: 507-81.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:14588-MT, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 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.: 111008 Nr: 1356-19.2012.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOLINO SOBRINHO, CIRLEI 

APARECIDA MARCOLINO, JAQUELINE MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO 

- OAB:SP.70711

 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 

intimação, no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112448 Nr: 2992-20.2012.811.0037

 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: LETICIA DE SOUZA WBATUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, LAURA CAMPOS OLIVEIRA - OAB:14128, NAYARA 

SILVA TORQUATO - OAB:14487, RENATA APARECIDA FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15247, THAYNA PEREIRA BASTOS - OAB:15774

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a petição de p. 138/140, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114212 Nr: 4588-39.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLNE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:MT 15.549

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a petição de p. 144/147, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114668 Nr: 5168-69.2012.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO KELM, GENI DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em consulta ao sistema RENAJUD, verifica-se que os executados não são 

atualmente proprietários do referido veículo, conforme documento anexo.

Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128137 Nr: 1070-70.2014.811.0037

 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: KMDPX, ROSA MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/17497

 (...) DISPOSITIVO:Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

IMPROCEDENTE a presente, em consequência, resolve o mérito, na forma 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condenam-se as autoras nas 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja 

cobrança ficará suspensa por serem as autoras beneficiárias da 

assistência judiciária, conforme artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130585 Nr: 3205-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARQUES CARDOSO, FABIANA 

CARDOSO DA SILVA, FREDYSON RIBEIRO SOARES, PAULO GASPAR 

MARQUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 
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CRUZ - OAB:MT 16988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19081-A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA 

AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, 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.: 131037 Nr: 3598-77.2014.811.0037

 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 J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 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 o exequente para 

manifestar sobre o documento de p. 70, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140171 Nr: 10322-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEMAC S/A - GRUPOS GERADORS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, uma vez que o crédito exequendo está habilitado, 

aprovado e homologado no plano de recuperação judicial da executada, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz julga extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, VI do Código de Processo Civil.Taxas e custas judiciais pagas 

(p. 24/27). Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142080 Nr: 730-92.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA PAULA BAIONE SILVA - 

OAB:SP/ 187747, DEISE STEINHEUSEWR - OAB:255862/SP, GRAZIELA 

DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:SP/ 253884, JOÃO LUIZ CUNHA DOS 

SANTOS - OAB:SP 265931, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:SP/ 309.115, SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:SP/ 75728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Visto,

Ante a divergência entre as partes, defere-se o pedido do executado e 

determina-se que remeta-se os autos a Contadora Judicial, para 

apresentação de cálculo.

Com o cálculo, vistas as partes.

Defere-se o pedido de exclusão do nome da empresa executado do 

cadastro de inadimplentes, pois houve depósitos em juízo realizados pelo 

executado, bem como levantamento desses valores pelo exequente, 

conforme alvará de p.210/211.

Ressalta-se que o deferimento do pedido não traz prejuízo ao exequente, 

uma vez que pode-se ser revertido a qualquer tempo.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146637 Nr: 2836-27.2015.811.0037

 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: HMBS, ELIOMAR SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB: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. 113/114, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152536 Nr: 5587-84.2015.811.0037

 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): MARIA IGNÊS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em análise ao pedido de inclusão de restrição (p.94), verifica-se que já 

foram inseridas restrições de circulação nos veículos indicados, conforme 

documento de p.83, logo, deixa-se de analisa-lo.

Defere-se o pedido de penhora dos veículos, que se encontram em tese 

em poder da executada (p.94).

Considerando que os veículos se depreciam com o passar do tempo, 

como forma de amenizar os riscos e prejuízos do credor, nomeia-se o 

exequente como depositário.

Intime-se a 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, acerca da penhora.

Expeça-se mandado para que (a) seja providenciada pelo Oficial de 

Justiça a avaliação dos respectivos bens, tendo por base tabela de preço 

praticado pelo mercado; (b) seja a executada intimada da penhora e 

avaliação.

Expeça-se o respectivo mandado, devendo a parte exequente 

providenciar o recolhimento das custas da diligência.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Com o cumprimento da ordem ou caso seja infrutífera a penhora, intime-se 

o exequente para dar prosseguimento 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.: 165973 Nr: 3161-65.2016.811.0037

 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: PRISCILA LUZ DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a petição de p. 94/96, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 167214 Nr: 3800-83.2016.811.0037

 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: DERFINA JERONIMA DE SOUZA, MANOEL GERÔNIMO 

SOARES, MARIA JERÔNIMA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADODA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado(autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168952 Nr: 4711-95.2016.811.0037

 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 FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSKI 

KAWASAKI - OAB:MT 17.555-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.: 173741 Nr: 7259-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIANA CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 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 o requerente para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, que encontra-se 

disponível no site do TJMT para consulta, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175415 Nr: 8211-72.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRIL DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de p. 39, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177498 Nr: 9324-61.2016.811.0037

 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: ÉRICO GIARETTA DA SILVA

 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:8.184

 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. 120/122, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179766 Nr: 10471-25.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 26.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, a qual foi frutífera, conforme documento anexo.

 Intime-se a executada nos endereços localizados para pagar os valores 

indicados pela exequente (p.21), correspondente ao montante de 

R$2.160,00 (dois mil, cento e setenta reais), 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.

Não havendo pagamento, concluso para análise dos demais pedidos de 

p.21.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 186544 Nr: 2265-85.2017.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:SP 155574, WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:SP 116196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Quanto ao pedido p.67, verifica-se que a restrição judicial foi realizada 

pelo fórum de Araçatuba/SP, não sendo possível que este juízo realize a 

baixe da restrição via sistema Renajud.

Oficie-se a comarca de Araçatuba, informando que o presente feito foi 

extinto, ante a desistência do requerente.

Após, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 191388 Nr: 4497-70.2017.811.0037

 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): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:918, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25661 PR

 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 o requerente para 
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manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, que encontra-se 

disponível no site do TJMT para consulta, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 203133 Nr: 863-32.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, HOJE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso V, letra “d”, 

a precatória preenche os requisitos previstos no artigo 260, do CPC, deste 

modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente 

para providenciar o oagamento da diligência para citação, no prazo de 10 

dias, conforme previsto no Provimento 007/2017-CGJ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 56438 Nr: 4019-77.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDES BARBOSA DE MELLO, JOICE QUEIROZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRLENE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT, KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B/MT, RUDIMAR 

PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 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.: 15468 Nr: 934-30.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEDRO SCHAFFER, JOÃO ARNALDO 

SCHAFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 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.: 47821 Nr: 3229-30.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE 

MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:13044

 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.: 106875 Nr: 5961-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRONII KILIN, FEODOT KILIN, VERA 

PIATKOVA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETTO - 

OAB:8.348/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 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.: 142483 Nr: 912-78.2015.811.0037

 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): SIMONE GONÇALVES FERREIRA

 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 56/07-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.: 147383 Nr: 3200-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-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.: 170533 Nr: 5489-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEZAR DALLA CORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/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.: 56438 Nr: 4019-77.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDES BARBOSA DE MELLO, JOICE QUEIROZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRLENE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT, KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B/MT, RUDIMAR 
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PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 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.: 39097 Nr: 1519-09.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA REOLON DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17210-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 correspondência devolvida , no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149244 Nr: 3979-51.2015.811.0037

 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 CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CARLA DO PRATO CAMPOS - OAB:156844 SP, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327026 SP

 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 correspondência devolvida , no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159178 Nr: 21-23.2016.811.0037

 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: JUAREZ GUSTAVO FERNANDES PAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

Valdir Ariones Pimpinati Junior - OAB:OAB/MT 6.623-B

 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, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestar sobre o documento de fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105834 Nr: 4871-96.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/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.: 70994 Nr: 3308-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: M A P DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 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.: 104411 Nr: 3385-76.2011.811.0037

 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): Estefan Kuzmin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/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.: 107003 Nr: 6095-69.2011.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALMIR MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 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: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 

8.177

 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.: 117646 Nr: 8329-87.2012.811.0037

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R BATISTA DA CRUZ & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/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.: 122855 Nr: 5396-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/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.: 158743 Nr: 8469-19.2015.811.0037

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO SILVA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 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.: 105834 Nr: 4871-96.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/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.: 260 Nr: 570-63.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/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 manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124700 Nr: 7269-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P.A. DA SILVA CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:OAB/MT 14.962

 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 correspondência devolvida , no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177547 Nr: 9356-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECÂNICA CAMILOTTI MULTIMARCAS (GILMAR JOSÉ 

CAMILOTTI)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GREICK DIAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO ORLANDI - 

OAB:RS/ 071807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117647 Nr: 8330-72.2012.811.0037

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 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 

apresentaren as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 26189 Nr: 2382-67.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 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 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.: 33131 Nr: 1349-71.2005.811.0037

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

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINE REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/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.: 125207 Nr: 7782-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 
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CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - 

OAB:SP/206.425, GILBERTO SAAD - OAB:SP 24956, IRIS VANIA 

SANTOS ROSA - OAB:SP/115089, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - 

OAB:SP 234.665, MILTON SAAD - OAB:SP/ 16.311, NAILA MEIRELES 

QUINTÃO - OAB:SP/ 271.273, WILLIAM BEHLING P. LUZ - OAB:SP/ 

207.648

 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.: 136216 Nr: 7736-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGEVALDO NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO APACHE, LEOLAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, JOSÉ ERIVAN BATISTA, SUPERMERCADO 

ALVORADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELY MEDRADO BARROS - 

OAB:OAB/PA 6189

 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.: 151754 Nr: 5171-19.2015.811.0037

 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): DUARTE E CIA LTDA, LUIS PIRES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

RODRIGUES - OAB:23078/O

 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.: 159901 Nr: 375-48.2016.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEY FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 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 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.: 25638 Nr: 2003-29.2003.811.0037

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINENSON MARCOS GUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 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. 98/99, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 4708-29.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-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 requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 282/296 no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115056 Nr: 5572-23.2012.811.0037

 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:MT/9566, Patrick Alves Costa - OAB:7993-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 requerida 

para manifestar sobre o documento de fls.242/247, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120483 Nr: 2965-03.2013.811.0037

 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 SCANIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM TRANSPS SERVIÇOS AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, 

KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197105 SP, RODRIGO SARNO GOMES 

- OAB:SP 203.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 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. 289/300, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158330 Nr: 8279-56.2015.811.0037
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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: JOSÉ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 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. 61, pagando o valor de 

1.204,57, no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162049 Nr: 1271-91.2016.811.0037

 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: SORVETERIA OK LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA CANUTO - OAB:872 

OAB/MG, LEONARDO ALVES CANUTO - OAB:97.039 OAB/MG

 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. 78/79, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174074 Nr: 7450-41.2016.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-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 o documento de fls. 48 e correspodencia devolvida de 

fls. 47v, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175989 Nr: 8521-78.2016.811.0037

 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: ELMA VALDINEIA NEVES DE ARRUDA, VANILDA 

LUCILENE NEVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LINO DE ASSIS, PEDRO SAVOLDI 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 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.: 18515 Nr: 512-21.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FAGUNDES, JORGE ARTUR 

ROSPIDE ACCYOLI, NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:OAB/MT 13.967

 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. 248/253 no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 23535 Nr: 526-68.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL ELEUTÉRIO DE PAULA, LUCIANA MARTINS 

RIBAS, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, LUCIANA MARTINS 

RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FRANCISCO SOARES - 

OAB:117459/SP, PATRÍCIA ELISABETE HAJZOCK ATTA - 

OAB:172167/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 AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias , manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61626 Nr: 1461-98.2009.811.0037

 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): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 o documento de fls. 155 e 155v e no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101410 Nr: 931-26.2011.811.0037

 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: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS, LEOCÁDIA BENDER 

HERBERTS, ARI ZANETTE, VILSON LUIZ ZANETTE, ROJÂNIA MARIA 

VIEIRA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 

3103-A, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/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 
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para, no prazo de 05(cinco) dias , manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102273 Nr: 1675-21.2011.811.0037

 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: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUINDANI INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8.726, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-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 

manifestar sobre o documento de fls. 192/193, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106039 Nr: 5078-95.2011.811.0037

 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: FRANCISCO BORGES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:5.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118209 Nr: 557-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI, ANTÔNIO 

DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, Sandra 

Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 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. 103/106, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120087 Nr: 2552-87.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o autor para 

manifestar sobre o documento de fls. 50, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138723 Nr: 9496-71.2014.811.0037

 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): DJALMA VIEIRA, LUCIANO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ 

ECICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR918, ANDRE 

RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:SP 165202-A, 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, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 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. 273/345, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143814 Nr: 1534-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, GILBERTO 

OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870/MT, FELIPE PELEGRINE - OAB:MT 16.064, 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, PRISCILA VIVIANE 

MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 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. 62 e 62v, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145446 Nr: 2287-17.2015.811.0037

 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: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA 

SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 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. 121, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145744 Nr: 2426-66.2015.811.0037

 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: ERONIDES EMILIANO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 
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SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 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.: 148846 Nr: 3785-51.2015.811.0037

 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: JORGITO OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov, AKSINIA RIJKIFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 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. 161/164, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166294 Nr: 3314-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVÁ GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANEILSON ALVES BARBOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-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, no prazo de 05(cinco) dias , manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169785 Nr: 5133-70.2016.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/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, no prazo de 05(cinco) dias , manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175909 Nr: 8478-44.2016.811.0037

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:MT 12880

 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, no prazo de 05(cinco) dias , manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6834 Nr: 284-85.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA, MÁRIO CESAR 

CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SCODRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DIAS - 

OAB:11.200

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p.547/548

Determina-se o processamento do presente incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica apresentado em desfavor dos sócios indicados, 

nos termos do artigo 134 do CPC, devendo tramitar nos próprios autos, em 

atenção ao Principio da Celeridade Processual. Com isso, suspende-se o 

andamento deste feito principal, até o seu julgamento deste incidente.

Efetuou-se a busca de endereço nos órgãos conveniados com o TJMT, 

conforme documentos anexos. Assim, cite(m)-se os sócios ou a pessoa 

jurídica, para manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 

15 (quinze) dias (artigo 135 do CPC).

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 1400-58.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 928/929.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome do executado, restando positivo, conforme 

documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi frutífero, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tomem 

ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo os 

executados alegarem/comprovarem que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil).

Decorrido prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34207 Nr: 2324-93.2005.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL SA, GABRIELA SCHMDT LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 229.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, a qual foi frutífera, conforme documentos anexos.

 Proceda-se nova tentativa de citação.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41301 Nr: 3742-32.2006.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIADA KUZMIN, LARION OVCHINNIKOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 Visto,

Considerando que não houve realização de acordo entre as partes, para a 

prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se audiência 

de instrução para o dia 18/09/2018, às 15h30min, sem prejuízo de nova 

tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, 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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43341 Nr: 5705-75.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE AUXILIADORA DORILEO 

ROSA - OAB:OAB/MT 10046-E, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT, 

ROSANE ROMERO RAVAZI - OAB:OAB/MT 12629, TANIA BENEDITA 

CORREA - OAB:12179

 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 retirar a certidão para fins de registro de penhora, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71912 Nr: 4227-90.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:14.224/RS, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 Visto,

Em análise ao pedido de p.431, verifica-se que este já foi decidido à p.424, 

determinando-se o levantamento dos valores indicados no cálculo 

apresentado pelo exequente (p.420) com seus rendimentos, sendo que, 

novos pedidos após proferida sentença e extinta a ação, ultrapassam a 

competência desse juízo, razão pela qual, deixa-se de analisar o pedido 

de p.431.

 Expeça-se alvará para levantamento do valor exequendo (p.420) 

acrescido de seus rendimentos, conforme determinado à p.424.

Em seguida, expeça-se alvará para liberação dos valores remanescentes 

em favor do executado, observando-se os dados bancários informados à 

p.430.

Após, nada mais sendo postulado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74818 Nr: 7136-08.2010.811.0037

 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: ALEXANDRA PARTATA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana carolina R. B. Aguilar - 

OAB:15851/0, PATRICIA L. G. VIEIRA - OAB:MT/13.049

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.147.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, a qual foi frutífera, conforme documento anexo.

 Proceda-se nova tentativa de intimação da parte autora.

Caso a intimação reste infrutífera, intime-se a Defensoria Publica para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100895 Nr: 474-91.2011.811.0037

 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: ARMANDO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6735/MT

 (...)DISPOSITIVO:Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.Sucumbente, condena-se a parte autora 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que se fixa em R$ 

1.000,00 (mil reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do 

Código de Processo Civil, em vista do trabalho realizado e pelo período de 

tramitação da demanda, restando suspensa a exigibilidade por litigar sob a 

égide da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106216 Nr: 5257-29.2011.811.0037

 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: Letícia Pelissari Molina - 

OAB:14652/MT, Marcos Adriano Bocalan - OAB:MT/9566, Patrick 

Alves Costa - OAB:7993-B/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por ECAD – Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição contra Sindicato Rural de Primavera 

do Leste - MT, ambos qualificados nos autos.
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As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção da ação (p.319/321).

O exequente informa que as parcelas estabelecidas no acordo foram 

devidamente liquidadas, requerendo a extinção do feito (p.324).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

 Diante do exposto, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do CPC.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.60/61).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará, conforme cláusula 10 do 

acordo de p.319/321.

Após, nada mais sendo postulado e observada as 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.: 114725 Nr: 5236-19.2012.811.0037

 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: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY BRAGA ANTON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.139.

Realizou-se a busca do veículo objeto da lide pelo sistema RENAJUD, 

logrando êxito e inserindo restrições judiciais, e localizando o mesmo 

endereço da inicial, conforme documentos anexos.

Outrossim, analisando detidamente os autos, verifica-se que o requerido 

indicou à p.123 endereço diverso para localização do bem.

 Intime-se o requerido, para que tome ciência acerca das restrições 

judiciais, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115362 Nr: 5911-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS -UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:197627-SP, FABRÍCYO TEIXEIRA NOLETO - OAB:2937, 

JAIANA MILHOMENS GONÇALVES - OAB:4295-TO

 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, no prazo legal, providenciar a colação de grau da requerente, 

enytregando-lhe o diploma, bem como pagar o valor de R$ 3,000,00, 

conforme se vê na petição de fls. 297/298, ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de multa (art. 523).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118829 Nr: 1206-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BELINATI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 49.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome dos executados, restando positivo, conforme 

documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi frutífero, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tomem 

ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo os 

executados alegarem/comprovarem que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil).

Decorrido prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 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.: 123001 Nr: 5540-81.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILÉIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIMAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.45.

Procedeu-se busca via sistema RENAJUD, a qual não logrou êxito em 

localizar bens em nome do executado, conforme documento anexo.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que 

informe se o executado possui bens para satisfação do crédito 

registrados em seu nome.

Com a resposta, intime-se a exequente para dar prosseguimento 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.: 126503 Nr: 9049-20.2013.811.0037

 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: JAQUELINE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYANA MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 18/09/2018, às 14h30min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, 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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146036 Nr: 2564-33.2015.811.0037

 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
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 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, ANDREI SIQUEIRA SANTOS 

- OAB:MT/ 17.698, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - OAB:MT 15.549, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 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, no prazo legal, pagar o valor de R$ 52.683,82, conforme se vê na 

petição de fls. 285/286, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157074 Nr: 7685-42.2015.811.0037

 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: MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIND HÉLICES INDUSTRIAIS LTDA

 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:

 (...)Quanto ao cumprimento de sentença, verifica-se que é desnecessária 

a intimação nesta fase, considerando o artigo 346 do CPC, os prazos 

contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial.Nesse sentido cita-se 

precedente Jurisprudencial:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU REVEL 

PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO 

CPC/1973 – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – 

ENTENDIMENTO SUMULADO PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, afigura-se desnecessária a intimação do réu revel 

para o cumprimento de sentença e incidência da multa prevista no art. 

475-J, do CPC/1973. São devidos honorários advocatícios no cumprimento 

de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. 

Inteligência do enunciado sumular nº 517 do Tribunal da Cidadania. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa o 

dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão 

jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 

(Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - Apelação: APL 

00316204620088110041 158090/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017).Por fim, defere-se o pedido de 

p.51, ocasião que realizou-se a busca de ativos financeiros pelo sistema 

Bacenjud, restando infrutífera, conforme documento anexo.Intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160148 Nr: 469-93.2016.811.0037

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P F P COMÉRCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 53.

Realizou-se consulta no sistema Bacenjud para busca de endereços do 

requerido, restando frutífera, conforme documento anexo.

 Proceda-se nova tentativa de citação do requerido.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171370 Nr: 5880-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARION OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 74/75.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome dos executados, restando positiva, conforme 

documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi frutífero, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tomem 

ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo os 

executados alegarem/comprovarem que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil).

Indefere-se a expedição de oficio as cooperativas de crédito, porque 

desde maio 2016, já estão incluídas no Sistema Bacenjud, com o objetivo 

de tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no Sistema 

Financeiro Nacional.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 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.: 174225 Nr: 7529-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LEOPOLDO ANTONIACOMI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em consulta ao sistema RENAJUD, verifica-se que já foi inserida restrição 

de circulação no veículo de propriedade do executado em p. 26/27, 

conforme documentos anexos.

 Destarte, defere-se o pedido de penhora do veículo (p. 34).

Considerando que os veículos se depreciam com o passar do tempo, 

como forma de amenizar os riscos e prejuízos do credor, nomeia-se o 

exequente como depositário.

Servirá a presente decisão, em conjunto com o extrato do sistema do 

Renajud anexo como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.

Intime-se o executado, 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, acerca da penhora.

Expeça-se mandado para que seja realizada a remoção e depósito (em 

mãos do exequente) do veículo que esteja em poder do executado; (b) 

seja providenciada pelo Oficial de Justiça a avaliação do respectivo bem, 

tendo por base tabela de preço praticado pelo mercado; (c) seja o 

executado intimado da penhora e avaliação.

Expeça-se o respectivo mandado, devendo a parte exequente 

providenciar o recolhimento das custas da diligência.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.
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Caso o bem não seja localizado, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar a exata localização do bem, sob as penas do art. 774 

do Código de Processo Civil.

Após, com o cumprimento da ordem ou caso seja infrutífera a penhora, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Decorrido prazo, certifique-se e concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174834 Nr: 7864-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA ROSA GOMES, LIVIA SANFELICE 

GOMES, GUSTAVO VILELA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intimem-se os executados para efetuarem a entrega de 13.200 (treze mil e 

duzentas) sacas de 60 quilos de soja em grãos e 45.237 (quarenta e 

cinco mil duzentas e trinta e sete) sacas de 60 quilos de milho em grãos, 

bem como pagarem os valores indicados pelo exequente (p. 52), no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 CPC.

Ficam as partes executadas advertidas 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.

Após, intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 189727 Nr: 3772-81.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz recebe os embargos 

opostos pela parte executada, com efeito suspensivo. Quanto ao pedido 

de Tutela de Urgência 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, não estão preenchidos os 

requisitos acima mencionados, portanto inadmissível acolher os pedidos 

formulados em sede de tutela de urgência, pois não há como reconhecer, 

desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade da 

alegação do embargante, uma vez que a prova produzida de forma 

unilateral questiona a Cédula Rural Pignoratícia firmada entre as partes, 

necessitando de dilação probatória.Outrossim, sem prejuízo ao acima 

exposto e 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, designa-se audiência de conciliação para o 

dia 12/04/2018, às 16h00min, a ser realizada pelo conciliador, na “sala de 

conciliação” na sede do Fórum.Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente.Determina-se o 

apensamento aos autos da ação de execução sob n. 

10191-54.2016.811.0037.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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000016-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - 984.962.399-34 (PROCURADOR)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000016-13.2018.8.11.0037 REQUERENTE: EDIR DE FREITAS SILVA 

PROCURADOR: JANAINA ROSSAROLLA BANDO REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO oferecido por EDIR DE FREITAS SILVA, alegando, em 

síntese, omissão na decisão de ID nº 11295585, vez que não teria se 

manifestado quanto aos pedidos das alíneas “e” e “g” constantes na 

petição inicial. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico 

que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de 

modo que devem ser conhecidos. Analisando os autos, constato que o 

embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na 

verdade, deveria ser alegada na via recursal adequada, pois, o que se vê, 

é sua irresignação em relação ao fato de ter sido indeferido os pedidos de 

antecipação da tutela ante a ausência dos requisitos autorizadores. Como 

se observa, na verdade, estes embargos, embora rotulado como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência. Senão, vejamos: “Não admitem embargos de declaração 

infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o 

julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, 

RT 527/240, JTA 103/343).” “Os embargos de declaração não devem 

revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, 

excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta 

nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não 

justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa 

modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de 

questionar a correção do julgamento e obter, em conseqüência, a 

desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 

158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos declaratórios, rever a 

decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve 

pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. 

Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto 

no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e 

assim provido. (RSTJ 30/412).” “Não pode ser conhecido recurso que, sob 

rótulo de embargos declaratórios pretendem substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de 

substituição. (STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 

24.895).” “Mesmos nos embargos de declaração com fim de 

prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do 

CPC (obscuridade, dúvidas, contradição, omissão e, por construção 

pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é 

meio hábil ao reexame da causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. 

Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, 

p. 1.665).” Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, mantendo a decisão de ID nº 11295585 

por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. No 
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mais, verifico que a parte requerente pugnou pelo deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada comprovou. 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 artigo 456, 

§1º, da CNGC. Sem prejuízo, constato que o processo se trata de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, sendo assim, considerando o 

erro material em relação à forma de citação da parte requerida, chamo o 

feito à ordem e determino seja o requerido citado para, querendo, 

apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003141-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIA 40ª CIRETRAN PRIMAVERA DO LESTE -MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003141-23.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA 

IMPETRADO: DIRETORIA 40ª CIRETRAN PRIMAVERA DO LESTE -MT 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA em face da 

autoridade coatora CHEFIA DA 40ª CIRETRAN DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT (DETRAN/MT), todos devidamente qualificados nos autos. 

Alega, em síntese, que é legítima proprietária do automóvel Cerato SX2, da 

marca KIA, ano 2009, modelo 2010, placa NKZ - 2827, Chassi: 

KNAFW411AA5159596, Renavan 184220513, que foi apreendido e 

encaminhado para o pátio da 40ª Ciretran/MT em 19/04/2017, pois possuía 

débitos de licenciamento, multas e IPVA. Argumenta que conseguiu quitar 

as dívidas de tributos, impostos, multas e taxas, contudo, ainda constava 

em aberto o IPVA referente aos anos de 2014, 2015 e 2016, sendo que, 

em relação a eles, pediu o parcelamento do débito remanescente, através 

do programa estadual de refinanciamento (REFIZ 2017). Assevera que, 

como está apreendido há cerca de 90 (noventa) dias, seu patrimônio está 

sofrendo as intempéries do tempo, sol e chuva, resultando na depreciação 

de seu bem. Assim, pugnou pela concessão de medida liminar para 

determinar a restituição do veículo, tendo em vista o parcelamento dos 

débitos e, no mérito, a confirmação da liminar. No id nº 9271227, o pedido 

liminar foi deferido. No id nº 9939127, certidão de que, mesmo citado, o 

impetrado não apresentou manifestação nos autos. No id nº 10168993, 

manifestação ministerial alegando ser desnecessária a sua intervenção no 

feito. É o breve relatório. Fundamento e decido. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister 

se faz alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ, o que faço nos 

seguintes termos. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á 

Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua 

disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, 

que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo 

Estado. Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de 

segurança, é considerado "um remédio constitucional, com natureza de 

ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado 

ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: 

Curso de Direito Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 

2000). Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que 

entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª 

Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). Compulsando os autos, vislumbro a 

presença dos pressupostos autorizadores do mandado de segurança, eis 

que o direito invocado nos autos encontra respaldo jurídico em diversos 

julgados de nossos tribunais. No caso sub judice, afirma a impetrante que 

o ato praticado pela autoridade coatora é arbitrário e ilegal, já que tem 

mantido seu veículo apreendido mesmo após o parcelamento dos débitos 

de IPVA. Compulsando os autos, reputo necessário fazer algumas 

considerações quanto ao objeto da ação. O IPVA obriga que o contribuinte 

esteja atento às obrigações documentais e de segurança que o Estado 

institui, para que então possa se locomover com o seu veículo automotor 

de maneira regular pelas vias públicas. A falta de pagamento do referido 

imposto gera punições que vão das de caráter pecuniário e administrativo 

às de viés restritivo de circulação do veículo, sendo que uma delas é a 

proibição de licenciamento ou transferência de propriedade de veículos 

automotores, em caso de pendência de quitação integral do imposto 

devido nos exercícios anteriores e do exercício corrente, sendo este o 

caso dos autos. Importante ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro 

considera falta gravíssima do proprietário, conduzir ou deixar que 

conduzam seu veículo automotor sem o devido registro e licenciamento. 

Todavia, aduz a impetrante que realizou o parcelamento dos referidos 

débitos, de modo que não haveria mais motivação na apreensão do 

veículo, o qual vem sofrendo com intempéries do tempo. É bem verdade 

que no direito brasileiro não há possibilidade de cobrança de débitos 

tributários por meio coercitivo confiscatórios, como pela apreensão do 

veículo, uma vez que a Constituição Federal não autorizou a aplicação do 

instituto confisco na cobrança tributária. Assim, extrai-se que a proibição 

ao Estado de utilizar-se dos tributos como efeito de confisco contra os 

cidadãos é considerada como verdadeiro princípio que rege o sistema 

constitucional tributário, estando positivado em nossa Carta Magna: “Art. 

150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV - 

utilizar tributo com efeito de confisco;” Portanto, o legislador constituinte 

originário, com o fim de evitar arbítrio do Estado em relação ao cidadão, 

decidiu limitar o poder de tributar do Estado. O constitucionalista José 

Afonso da Silva chama este corolário de princípio da proporcionalidade 

razoável, salientando que o Estado não pode retirar do contribuinte mais 

do que o razoável, ou de seu patrimônio, ou de sua renda. Hugo Brito 

Machado (2004) assevera que cabe ao Poder Judiciário verificar, quando 

provocado, a ocorrência de confisco ou não. Dessa forma, entendo que a 

apreensão do veículo torna-se medida por demais onerosa, tendo em vista 

a quitação das multas e o parcelamento do IPVA. Destarte, considerando 

as lições acima colimadas, presentes os pressupostos autorizadores da 

concessão da ordem no mandado de segurança, a procedência é medida 

que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar de id nº 9271227, para 

DETERMINAR que a autoridade impetrada restitua o veículo da impetrante 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas e honorários, a teor do disposto no artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se com baixas e comunicações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000921-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FPM ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
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(IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000921-86.2016.8.11.0037 IMPETRANTE: FPM ASSESSORIA E 

INFORMATICA LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por FPM ASSESSORIA E INFORMÁTICA 

LTDA em face do SECRETÁRIO DE FAZENDA E DO PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE /MT, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. Alega a impetrante, em síntese, que celebrou o contrato nº 

29/2011, dentro do processo administrativo licitatório nº 4803, licitação nº 

41/2011, para prestação de serviço de acompanhamento do cálculo do 

índice de participação dos municípios no ICMS (IPM), aventando o seu 

cumprimento integral. Sustenta que, em 28/10/2016, recebeu um de seus 

créditos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, assim, solicitou atestado 

de capacidade técnica subscrito pelo Secretário da Fazenda Municipal. 

Alega que, no mesmo dia, diligenciou para tentar receber o restante de 

seu crédito, que teria inclusive sido levado a protesto pela falta de 

pagamento, sendo que percebeu que a empresa MV&P Tecnologia em 

Informática LTDA recebeu pagamentos de modo anterior ao contrato e 

empenho da impetrante. Aduz que o empenho relativo ao contrato da 

impetrante foi realizado em 01/03/2016 e da empresa MV&P em 

30/03/2016, sendo que a autoridade coatora teria preferido pagar o 

empenho mais moderno, violando o artigo 5º da Lei nº 8.666/93, fato que já 

havia se repetido em outros empenhos das mesmas empresas. Assim, 

pugnou, em sede de liminar, que fosse seja determinada a observância da 

ordem de pagamento dos empenhos, com observância da ordem 

cronológica estabelecida em lei e, no mérito, a confirmação da liminar. No 

id nº 6691388, o pedido liminar foi indeferido. No id nº 9092310 e 

seguintes, a autoridade coatora prestou informações. No id nº 9585073, 

manifestação ministerial, opinando pela extinção do feito sem análise do 

mérito, ante a ausência superveniente do interesse processual. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ, o que faço nos 

seguintes termos. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á 

Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua 

disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, 

que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo 

Estado. Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de 

segurança, é considerado "um remédio constitucional, com natureza de 

ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado 

ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: 

Curso de Direito Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 

2000). Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que 

entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª 

Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso sub judice, afirma a impetrante 

que o ato praticado pela autoridade coatora é arbitrário e ilegal, já que não 

estaria respeitando a ordem de antiguidade dos pagamentos realizados. 

Tal alegação não restou demonstrada, sendo prudente apontar que o 

mandado de segurança se constitui em remédio constitucional no qual o 

direito invocado deve ser demonstrado de plano, não sendo possível a 

realização de dilação probatória, pois o direito deve ser demonstrado já na 

inicial. Sobre tal matéria, Eduardo Arruda Alvim assevera nos seguintes 

termos: "Por não admitir dilação probatória, os fatos alegados pelo 

impetrante devem estar devidamente documentos através de prova 

pré-constituída na própria inicial do mandado de segurança. Se, em 

contrapartida, houver esta necessidade, sequer se chega à análise do 

mérito do mandado de segurança, devendo o mesmo ser extinto com base 

no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando abertas, ao 

impetrante, as vias ordinárias para a solução de seu conflito com a 

Administração Pública." (Perfil atual do mandado de segurança. In Direito 

Processual Público. Carlos Ari Sundfeld e Cassio Scarpinella Bueno 

(coord.) 1ª edição, 2ª triagem. São Paulo: Malheiros, 2003, p.121). Ainda, o 

entendimento jurisprudencial de nossos tribunais: Mandado de Segurança. 

Liminar. Indeferimento. Agravo. Mantém-se em sede de Agravo a Decisão 

que indefere o pedido de liminar em Mandado de Segurança, vez que 

ausentes os pressupostos indispensáveis a sua concessão. Vistos, 

relatados e discutidos estes autos do Agravo no Mandado de Segurança 

nº 0002205-18.2011.8.01.0000/50000, acordam, à unanimidade, os 

Membros que compõem o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 

em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz 

parte deste Acórdão. Relatório - (...) Importa consignar que o Mandado de 

Segurança exige prova pré-constituída do direito reclamado e por sua 

própria natureza, não comporta dilação probatória. Em caso análogo, o 

Supremo Tribunal Federal, assim decidiu sobre a juntada de documentos 

em sede de Mandado de Segurança:"Consoante a doutrina e 

jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem 

existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se 

não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a 

Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de 

dilação probatória na via estreita do mandado de segurança" (STF, Agravo 

Regimental no Manado de Segurança nº 25325, Relator Ministro Joaquim 

Barbosa). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:"2. No 

presente caso, o impetrante requereu a juntada de documentos novos, 

após colhidas as informações da autoridade coatora e o parecer do 

Ministério Público Federal, demonstrando a necessidade de dilação 

probatória.3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

mandado de segurança não constitui o meio processual adequado para 

provar um fato. Exige prova pré-constituída como condição essencial à 

verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória se 

mostra incompatível com a natureza dessa ação constitucional.4. 

Segurança denegada" (STJ, 3ª Seção, Mandado de Segurança nº 12723, 

Relator Ministro Celso Limongi, Desembargador convocado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo). (...) Destaco que ficou constatado que 

não há nenhum tipo de controle pelo Instituto Atual: não há exigência de 

número mínimo de acesso pelo aluno ao site; não são solicitados 

certificado/diploma de conclusão do ensino médio (2º grau) e documentos 

de identificação pessoal; não é verificado se o aluno plagiou o trabalho de 

outra pessoa. Ademais, há dúvidas se o trabalho apresentado e 

efetivamente corrigido, pois, todos os certificados trazem a nota 09 (nove) 

ou 08 (oito)". Com essas considerações, mantenho a Decisão agravada, 

conheço do Agravo mas lhe nego provimento. É como Voto. (TJ-AC - 

AGR: 22051820118010000 AC 0002205-18.2011.8.01.0000, Relator: 

Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 09/11/2011, Tribunal Pleno 

Jurisdicional, Data de Publicação: 11/11/2011) CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

PROCESSO Nº: 2014.3.022851-5 IMPETRANTE: Evandro Cunha dos 

Santos ADVOGADO: Aline Bulhões e Outros IMPETRADO: Comandante 

Geral da Polícia Militar do Estado do Pará IMPETRADO: Secretaria de 

Administração do Estado do Pará RELATORA: Desa. Helena Percila de 

Azevedo Dornelles EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ATO COATOR 

REDUTOR CONSTITUCIONAL- MARCO INICIAL - NÃO COMPROVADO 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO IN LIMINE DA 

INICIAL. (...) É cediço que, em se tratando de mandado de segurança, a 

indicação correta e prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é 

requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta 

a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o 

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

certo, não amparado por habeasa3 corpus ou habeas data, sempre que, 
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ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

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

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

Contudo, não há nos autos cópia de qualquer documento da lavra da 

suposta autoridade coatora, acerca da determinação para aplicação do 

redutor constitucional sobre a totalidade dos vencimentos do impetrante. 

Assim, inviável a aferição da observância do prazo para impetração da 

presente ação mandamental. De modo que, não consta dos autos a prova 

efetiva para aferir a existência de ilegalidade ou abusividade alegadas que 

conduza a exclusão da aplicação do redutor constitucional sobre as 

parcelas de natureza pessoal destacadas, bem como se a presente ação 

constitucional foi impetrada no prazo decadencial legalmente previsto, o 

que demonstra a patente ausência de prova pré- constituída, o que enseja 

o indeferimento da petição inicial. Assim, resta evidente nestes autos a 

ausência de prova tendente a demonstrar o efetivo ato coator, no qual 

haveria a violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante, fato 

este que conduz ao reconhecimento de que este mandamus carece de 

prova pré-constituída. Esse é o posicionamento extraído da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.a4 DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES DOS 

DESCONTOS VINCULADOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA 

DE PAGAMENTO. CABIMENTO. ATO COATOR. INDICAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 283/STF. APLICABILIDADE AO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O mandado de 

segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa 

precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, 

certo e violado, amparado em prova pré-constituída. Precedentes. 2. Há, 

em tese, condição de instruir suficientemente a petição inicial de mandado 

de segurança destinado a discutir os limites dos descontos vinculados a 

empréstimos consignados em folha de pagamento, inexistindo, em 

princípio, necessidade de dilação probatória a inviabilizar o writ. 3. Não se 

admite a impetração de mandado de segurança sem indicação e 

comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a 

ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como 

coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir. 

Precedentes. 4. A Súmula 283/STF incide, por analogia, ao recurso 

ordinário em mandado de segurança. Precedentes. 5. Recurso ordinário 

em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 

30063/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/02/2011, DJe 15/02/2011) PROCESSUALa5 CIVIL. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO 

DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, NA QUAL CONSTA O TRF DA 2ª REGIÃO NO 

PÓLO PASSIVO. DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE FAZER 

CARGA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO 

ATO COATOR. 1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de 

segurança impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, que, 

desmotivadamente, teria indeferido à Defensoria Pública da União carga 

dos autos de execução fiscal. 2. No caso dos autos, os impetrantes não 

comprovam a existência do ato coator, juntando aos autos apenas cópia 

de certidão, não proferida pelo juízo de primeiro de grau, em que consta a 

impossibilidade de carga dos autos, e que, ao que tudo indica, foi 

confeccionada por servidor da Defensoria Pública. 3. Não se pode admitir 

a impetração de mandado de segurança sem que indicado e comprovado, 

precisamente, o ato coator, pois este é o fato que exterioriza a ilegalidade 

ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e 

que será levado em consideração nas razões de decidir. Precedentes: 

AgRg no MS 13.769/DF, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (juiz federal 

convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 24/9/2008, Dje 

15/10/2008; RMS 28.870/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009; RMS 23.586/RN, Rel. Min. Elianaa6 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 5/3/2009. 4. Recurso 

ordinário não provido. (RMS 31014/RJ, Rel.Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010) 

- grifei Ante o exposto, indefiro in limine a inicial da presente Ação 

Mandamental devido à ausência de prova pré-constituída, nos termos do 

art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios de acordo 

com a Súmula 105 do STJ. Publique-se e intime-se. Belém/PA, 29 de 

agosto de 2014. Helena Percila de Azevedo Dornelles Desembargadora 

Relatora. (TJ-PA - MS: 00006647920148140000 BELÉM, Relator: HELENA 

PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 03/09/2014, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/09/2014). Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Sem 

honorários, a teor do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000411-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000411-73.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA VIEIRA 

RAMOS TENORIO EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MARIA 

AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, 

em síntese, que é servidora pública municipal e exerce a função de 

professora, bem como que nos últimos 05 (cinco) anos, até a propositura 

da presente ação, usufruiu férias, tendo recebido o terço constitucional 

correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento 

do terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias de férias gozadas 

durante o mês de julho de cada ano, que atualizado, perfaz o montante 

total de R$ 1.739,01 (mil setecentos e trinta e nove reais e um centavo). 

Em razão disso, requer seja o requerido compelido a realizar o pagamento 

do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias 

retroativos dos últimos 05 (cinco) anos. Devidamente citado, o Município 

de Primavera do Leste apresentou sua contestação, aduzindo que a parte 

requerente não faz jus a presente demanda, visto que o artigo 50 da Lei 

Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. Impugnação à contestação no ID 8727416. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, proceda-se a Sra. Gestora à 

alteração da classe processual para AÇÃO DE COBRANÇA. No mais, 

deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

A ação de cobrança se reporta a valores retroativos referentes ao terço 

constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas no 

mês de julho, não pagos, presumidamente devidos pelo requerido nos 

últimos cinco anos anteriores a propositura desta ação, tendo recebido o 

correspondente a apenas 30 (trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 

1.739,01 (mil setecentos e trinta e nove reais e um centavo). Para o 

recebimento da verba trabalhista, lastreia-se a requerente na 

aplicabilidade dos artigos 49 e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos 

Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste, que assim 

dispõe: Art. 49. O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

o calendário escolar. Art. 50. Independente de solicitação será pago aos 

Profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um adicional 

de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. 

Ainda a respeito das férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi 

promulgada a Lei Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, 

§3º, IX,: Art. 129. O Município instituirá conselho de política de 

administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos Poderes. § 3º - Aplicam-se aos servidores 

ocupantes de cargo público as disposições seguintes, podendo a lei 
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estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do 

cargo o exigir: IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 

um terço a mais do que o vencimento normal; (grifo nosso) Há que se 

registrar, em princípio, que a nova lei instituída, hierarquicamente superior, 

não derrogou o dispositivo retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, 

no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos professores, 

apenas permitiu a majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), 

estabelecendo uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um 

terço a mais que o vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa 

superveniente apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante 

a utilização da técnica denominada “interpretação conforme a 

constituição” reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação 

conforme os dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura 

fático-normativa, a jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, 

asseverando que, havendo previsão em lei municipal que assegure aos 

professores o gozo de quarenta e cinco dias de férias, o terço 

constitucional a ser pago terá como base o salário normal correspondente 

ao período total de férias, conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República. Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO 

DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 

7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 

não estabelecendo a norma constitucional o período de duração do 

descanso anual. Havendo previsão expressa em lei municipal de que para 

os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 

45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse 

lapso temporal. (TRT-12 - RO: 00000822520155120041 SC 

0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA 

DA 3A TURMA, Data de Publicação: 20/11/2015). APELAÇÃO — 

SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal, devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Consigno que o Município realizou o 

pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias das férias de 

julho de 2016, conforme informado pela requerente na inicial, o qual não se 

torna devido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

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

Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento atualizado 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento 

da ação, exceto as férias do mês de julho de 2016. O ente municipal está 

isento do pagamento das custas processuais. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do 

valor dado à causa, devidamente atualizado. A presente sentença não 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, 

consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

18 de outubro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73380 Nr: 5704-51.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA ROCHA ROSSETO & CIA LTDA - 

ME, ADRIANA DA ROCHA ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Processo nº: 5704-51.2010.811.0037 (Código 73380)

Vistos em correição.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em de 

embargos (código 181072), proceda-se ao seu traslado.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166138 Nr: 3244-81.2016.811.0037

 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: MARLENE ROSA DE SOUZA

 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 3244-81.2016.811.0037 (Código 166138)

Vistos em correição.

 Defiro o pedido de fl. 71.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 67/70.

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, 15 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24267 Nr: 1104-31.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR, ROMES JULIO TOMAZ -PROCURADOR DO 

ESTADO DE MT - OAB:, SÔNIA MARISA DIAS DIB - OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, MARCO AURÉLIO FROTA CERVELLI - OAB:8383-B, 

PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT, WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 Processo nº 1104-31.2003.811.0037 (Código 24267)

 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 
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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, 15 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125574 Nr: 8144-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISY MONTEIRO NOVAIS

 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:

 Processo nº: 8144-15.2013.811.0037 (Código 125574)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte requerente, 

consoante a decisão de fl. 106.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163656 Nr: 2056-53.2016.811.0037

 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: LUIZ CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 2056-53.2016.811.0037 (Código 163656)

 Vistos em correição.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, 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, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181071 Nr: 11098-29.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA ROCHA ROSSETO & CIA LTDA - ME, 

ADRIANA DA ROCHA ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO 

- OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, com 

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

Civil, para excluir o fato gerador de 01/2004 inscrito da CDA nº 

20098623.Fixo honorários advocatícios em favor da parte embargante no 

valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 

85, §§3º e 19º, do Código de Processo Civil. Translade-se cópia desta 

sentença aos autos em apenso.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1495 Nr: 574-66.1999.811.0037

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 Processo nº: 574-66.1999.811.0037 (Código 1495)

Vistos em correição.

Defiro o petitório retro. Para tanto, expeça-se mandado de avaliação do 

imóvel penhorado, que deverá ser cumprido em 10 (dez) dias.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100623 Nr: 142-27.2011.811.0037

 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: FRANCISCO ALVES DE CARVALHO

 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: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 142-27.2011.811.0037 (Código 100623)

Vistos em correição.

Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109700 Nr: 65-81.2012.811.0037

 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: ADRIANA CRISTINA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

GESSE CARLOS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº: 65-81.2012.811.0037 (Código 109700)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte requerida, 

consoante a decisão de fl. 79.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114785 Nr: 5297-74.2012.811.0037

 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): NEUSA JOANA ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 Processo nº: 5297-74.2012.811.0037 (Código 114785)

Vistos em correição.

Expeça-se alvará com o valor contido na requisição, observando-se os 

dados fornecidos à fl. 164.

Após, com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem 

os autos conclusos para a extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126957 Nr: 9488-31.2013.811.0037

 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: ENIVALDO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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:

 Processo nº 9488-31.2013.811.0037 (Código 126957)Vistos em 

correição.No mais, compulsando os autos, verifico que consta pedido de 

perícia contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Destarte, 

oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de 

Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de 

Processo Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do 

Código de Processo Civil. 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). Com o depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se 

a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de 

Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161550 Nr: 1077-91.2016.811.0037

 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: ELEUZA ELENA DIAS VIEIRA

 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:

 Processo nº: 1077-91.2016.811.0037 (Código 161550)

Vistos em correição.

Primeiramente, proceda-se à alteração da classe para Cumprimento de 

Sentença.

Analisando os autos, verifico que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fl. 67.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

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.

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.: 175745 Nr: 8386-66.2016.811.0037

 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: CLEUZIMAR GORRI

 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:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de 06 (seis) meses, a 

partir desta sentença, tornando definitiva a tutela antecipada de fls. 

22/24.Assim, intime-se a autarquia federal para que implante o benefício 

da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios em favor da parte requerente no valor de R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Ainda, arbitro honorários em favor do advogado público, 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181072 Nr: 11099-14.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA ROCHA ROSSETO & CIA LTDA - ME, 

ADRIANA DA ROCHA ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO 

- OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, com 

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

Civil, para excluir o fato gerador de 11/2003 inscrito da CDA nº 

20092164.Fixo honorários advocatícios em favor da parte embargante no 

valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 

85, §§3º e 19º, do Código de Processo Civil. Translade-se cópia desta 

sentença aos autos em apenso.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33887 Nr: 1953-32.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA BATISTA MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 1953-32.2005.811.0037 (Código 33887)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71780 Nr: 4095-33.2010.811.0037

 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: MARIO PIRES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

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: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 4095-33.2010.811.0037 (Código 71780)

Vistos em correição.

Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-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.: 73500 Nr: 5822-27.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA ROCHA ROSSETO & CIA LTDA - 

ME, ADRIANA DA ROCHA ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Processo nº: 5822-27.2010.811.0037 (Código 73500)

Vistos em correição.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em de 

embargos (código 181071), proceda-se ao seu traslado.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112554 Nr: 2907-34.2012.811.0037

 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: ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:MT 9.172, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Processo nº: 2907-34.2012.811.0037 (Código 112554)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da autora para, querendo, 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.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115954 Nr: 6559-59.2012.811.0037

 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: GERCINO CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12013/MT, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:MT/9578/B, 

WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Processo nº: 6559-59.2012.811.0037 (Código 115954)

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. 133.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137304 Nr: 8525-86.2014.811.0037

 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: ORIDIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8525-86.2014.811.0037 (Código 137304)

Vistos em correição.

Ante a inércia da parte requerida conforme certidão de fl. 146, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente à fl. 143.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 
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conforme o cálculo apresentado à fl. 143.

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.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139425 Nr: 9921-98.2014.811.0037

 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: JOÃO ADÃO ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9921-98.2014.811.0037 (Código 139425)

 Vistos em correição.

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.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143924 Nr: 1581-34.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCHANGELO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Processo nº 1581-34.2015.811.0037 (Código 143924)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 26/28, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 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.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149200 Nr: 3947-46.2015.811.0037

 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: VALDEVINO VICENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3947-46.2015.811.0037 (Código 149200)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a decisão de fl. 104.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168258 Nr: 4351-63.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4351-63.2016.811.0037 (Código 168258)

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, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170599 Nr: 5532-02.2016.811.0037

 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: ELIZABETE SANTOS PASSOS

 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:

 Processo nº: 5532-02.2016.811.0037 (Código 170599)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte requerente, 

consoante a decisão de fl. 73.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174818 Nr: 7853-10.2016.811.0037

 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: JACQUELINE GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTIANE DOS REIS - 

OAB:MT/ 13419, GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - OAB:MT 19.965-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7853-10.2016.811.0037 (Código 174818)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte requerida, 

consoante o despacho de fl. 43.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176543 Nr: 8809-26.2016.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA MARTINS RIBEIRO

 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:

 Processo nº 8809-26.2016.811.0037 (Código 176543)Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. 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). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178468 Nr: 8713-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISY MONTEIRO NOVAIS

 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:

 Processo nº: 8713-45.2015.811.0037 (Código 178468)

Vistos em correição.

Intime-se o perito para se manifestar sobre a petição de fl. 59, no prazo de 

10 (dez) dias.

Em seguida, manifeste-se a parte executada e tornem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 194911 Nr: 6251-47.2017.811.0037

 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: ANTONINHO RAVANELLO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6251-47.2017.811.0037 (Código 194911)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 350 e 351, 

ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195620 Nr: 6718-26.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6718-26.2017.811.0037 (Código 195620)

Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação de fls. 55/56, HOMOLOGO os valores 

apresentados na inicial.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados na inicial.

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.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 16234 Nr: 1496-39.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTA & SEFRIM LTDA - ME, Sergio Moraes 

Prates, Elizabeth Sefrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WILERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB:OAB/MT 3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Processo nº: 1496-39.2001.811.0037 (Código 16234)

Vistos em correição.

Intimem-se pessoalmente os requeridos para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciarem o andamento do feito consistente na constituição de novo 

patrono, bem como se manifestarem sobre a petição de fls. 280/282.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39709 Nr: 2193-84.2006.811.0037

 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: LIDIA RIBEIRO PREISSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Processo nº: 2193-84.2006.811.0037 (Código 39709)

Vistos em correição.

Ante a petição de fls. 174/175, intime-se a Autarquia Federal para 

manifestar-se acerca o pedido de habilitação de herdeiros, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39801 Nr: 2345-35.2006.811.0037

 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: CARLOS CÉZAR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2345-35.2006.811.0037 (Código 39801)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59939 Nr: 7672-87.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, EDEGAR DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Processo nº: 7672-87.2008.811.0037 (Código 59939)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Acolho o parecer ministerial retro. Para tanto, proceda-se a inclusão do 

nome dos executados no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 

Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ (CNCIAI).

 Sem prejuízo, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para 

atualização do débito, conforme pleiteado pelo parquet.

Com a juntada dos cálculos, cite-se a parte executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado 

devidamente atualizando, sob pena de acréscimo de multa no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de 

avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se 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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61674 Nr: 1496-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILLA TATIANE VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1496-58.2009.811.0037 (Código 61674)

Vistos em correição.

Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63226 Nr: 2979-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NEUSA JOANA ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2979-26.2009.811.0037 (Código 63226)

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.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65192 Nr: 4930-55.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEON MANOEL CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 4930-55.2009.811.0037 (Código 65192)

Vistos em correição.

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.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71398 Nr: 3712-55.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 Processo nº 3712-55.2010.811.0037 (Código 71398)

Vistos em correição.

Sobre a impugnação de fls. 157/164, 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, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72113 Nr: 4428-82.2010.811.0037

 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: EZEQUIEL PEREIRA DA COSTA

 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:

 Processo nº 4428-82.2010.811.0037 (Código 72113)

 Vistos em correição.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (código 

158269), bem como do cálculo da contadoria para este feito.

Após, proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários 

visando à expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – 

RPV.

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.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 4762-19.2010.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, LUIZ NERY 

RIBAS, NELSON MELO DE LIZ, ULISSES DYSARSZ, VOLNEI LORENZZON, 

CLODINEI LORENZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:

 Processo nº 4762-19.2010.811.0037 (Código 72447)

Vistos em correição.

Considerando o despacho proferido no RE 852.475, aduzindo que a 

necessidade de paralisação de processos afetos ao tema de 

imprescritibilidade apenas tem razão de ser quando este for o fundamento 

decisivo para a solução da demanda, bem como que o requerido ÉRICO 

levantou tal tese em sua defesa preliminar, MANTENHO o feito suspenso, 

conforme a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100949 Nr: 533-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA MUSSI DE SOUSA

 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 533-79.2011.811.0037 (Código 100949)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 205, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103667 Nr: 2590-70.2011.811.0037

 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 ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, ADEIR RUFINO 

ROSA - ME, ADEIR RUFINO ROSA, MIRNA HECKLER BRAFF, IVONE MARIA 

GADONSKI, CÉZAR CLESER LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B, FABIANA AVELAR CANHIZARES - OAB:MT 

16.312-O, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Processo nº: 2590-70.2011.811.0037 (Código 103667)

Vistos em correição.

Defiro o pedido ministerial de fl. 1.891.

Expeça-se carta precatória para citação dos requeridos ADEIR RUFINO 

ROSA e ADEIR RUFINO ROSA – ME, consignando-se as advertências 

legais em caso de inércia.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

Ministério Público, pelo prazo de 20 (vinte) dias.

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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106812 Nr: 5889-55.2011.811.0037

 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: DINÁ MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 
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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: 5889-55.2011.811.0037 (Código 106812)

Vistos em correição.

Primeiramente, proceda-se à alteração da classe para Cumprimento de 

Sentença.

Analisando os autos, verifico que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fl. 145.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

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.

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.: 110560 Nr: 881-63.2012.811.0037

 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: DIUNA KAMAYURA, FELIPE BERNARDO BRANCO 

KAMAYURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Processo nº: 881-63.2012.811.0037 (Código 110560)

Vistos em correição.

Oficie-se à Vara Criminal desta Comarca solicitando informações sobre a 

conclusão do Inquérito Policial nº 357/2010, inclusive eventual Ação Penal, 

no prazo de 10 (dez) dias, tendo como vítima o Sr. FELIPE BERNARDO 

BRANCO KAMAYURA.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118850 Nr: 1228-62.2013.811.0037

 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: CRISTIANE GIROLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº: 1228-62.2013.811.0037 (Código 118850)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119381 Nr: 1781-12.2013.811.0037

 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: CVLDS, CLDS, MARIA CLAUDIA APARECIDA LOPES

 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: 1781-12.2013.811.0037 (Código 119381)

Vistos em correição.

Ante a manifestação de fl. 197-v, intime-se a parte requerente para 

providenciar a regularização necessária, conforme orientado pelo 

requerido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125874 Nr: 8441-22.2013.811.0037

 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: NEUZETH MARIA DO CARMO MOREIRA

 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:

 Processo nº: 8441-22.2013.811.0037 (Código 125874)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte autora postula pela suspensão 

do processo à fl. 120.

Assim, SUSPENDO o curso dos autos em análise até o julgamento do 

processo nº 0000041-39.2018.5.23.0076 em trâmite na Vara do Trabalho 

de Primavera do Leste - MT.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126823 Nr: 9353-19.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA PAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO ALVES DA SILVA - 

OAB:MT 18.241-O

 Processo nº 9353-19.2013.811.0037 (Código 126823)

Vistos em correição.

Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-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 Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126947 Nr: 9478-84.2013.811.0037

 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: MARISA ROSA PORTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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:

 Processo nº 9478-84.2013.811.0037 (Código 126947)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, 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.: 126967 Nr: 9500-45.2013.811.0037

 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 ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CÉSAR MAMUS, PAULO ROBERTO 

DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - OAB:16169-O/MT, Elisabete 

figueiredo - OAB:13.905-B

 Processo nº: 9500-45.2013.811.0037 (Código 126967)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação dos requeridos, 

consoante a decisão de fl. 529.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127583 Nr: 550-13.2014.811.0037

 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: FTC, MADALENA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT, HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 Processo nº 550-13.2014.811.0037 (Código 127583)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA 

para apresentar memoriais finais, no prazo legal, conforme determinado 

anteriormente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133266 Nr: 5415-79.2014.811.0037

 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): MARINES NUNES TUBINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria LUIZ CARLOS REZENDE , para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134215 Nr: 6157-07.2014.811.0037

 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: VANISE DALLABONA

 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:

 Processo nº: 6157-07.2014.811.0037 (Código 134215)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão de fl. 202.

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, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134230 Nr: 6172-73.2014.811.0037

 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: GLAUCIA MARIA ANTUNES

 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:

 Processo nº 6172-73.2014.811.0037 (Código 134230)

 Vistos em correição.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, 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, 16 de fevereiro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136236 Nr: 7754-11.2014.811.0037

 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: MILTON SIMAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:MT/15668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7754-11.2014.811.0037 (Código 136236)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 158/160.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

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.

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.: 136819 Nr: 8158-62.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 Processo nº 8158-62.2014.811.0037 (Código 136819)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

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.: 137503 Nr: 8679-07.2014.811.0037

 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: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8679-07.2014.811.0037 (Código 137503)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do cálculo de fl. 94.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150894 Nr: 4791-93.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CÉZAR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B

 Processo nº: 4791-93.2015.811.0037 (Código 150894)

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico a renúncia do patrono de fl. 28. Assim, em 

consonância com o artigo 112 do Código de Processo Civil, recebo a 

renúncia do referido causídico nos autos.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 26/27, com 

urgência, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158269 Nr: 8241-44.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - 

PROCURADOR FEDERAL MT - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 Processo nº 8241-44.2015.811.0037 (Código 158269)

 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.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161684 Nr: 1119-43.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEY DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Processo nº: 1119-43.2016.811.0037 (Código 161684)

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono de fl. 14. Assim, em 

consonância com o artigo 112 do Código de Processo Civil, recebo a 

renúncia do referido causídico nos autos.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho anterior.

Intimem-se.
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Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171258 Nr: 5822-17.2016.811.0037

 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: ISOLDI CESTARI

 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 VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 5822-17.2016.811.0037 (Código 171258)

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.

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.: 201892 Nr: 11709-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 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:

 Processo nº 11709-79.2016.811.0037 (Código 201892)Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. 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). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21143 Nr: 2273-87.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA BATISTA MORAES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943

 Processo nº 2273-87.2002.811.0037 (Código 21143)

Vistos em correição.

Sobre resposta do oficio de fls. 87/93, 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, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36019 Nr: 4017-15.2005.811.0037

 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 CARLOS OLIVEIRA CLARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.568/MT, ROSMERI 

VALDUGA - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4017-15.2005.811.0037 (Código 36019)

Vistos em correição.

 Defiro o requerimento de remessa dos autos.

Dê-se vista a parte requerida forma do artigo 183, §1º, do Código de 

Processo Civil.

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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44008 Nr: 6548-40.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MIRANDA DE OLIVEIRA

 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: JOSE ALVES DE SOUZA - 

PROCURADOR - OAB:

 Processo nº 6548-40.2006.811.0037 (Código 44008)

Vistos em correição.

Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-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
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63496 Nr: 3261-64.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO COMIGO LTDA - ME, MARGARIDA 

DOS SANTOS SCHUSTER, MARILEI SCHUSTER, FRANCISCO SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 3261-64.2009.811.0037 (Código 63496)

Vistos.

Considerando a petição de fls. 109/110, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre a quitação da dívida, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme já determinado à fl. 102.

Em seguida, venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73656 Nr: 5978-15.2010.811.0037

 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 ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES - OAB:9.782/MT, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Processo nº: 5978-15.2010.811.0037 (Código 73656)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101763 Nr: 1203-20.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 

MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597

 Processo nº 1203-20.2011.811.0037 (Código 101763)

 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.

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.: 111869 Nr: 2316-72.2012.811.0037

 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: MANOEL MARQUES GARCES

 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:

 Processo nº: 2316-72.2012.811.0037 (Código 111869)

Vistos em correição.

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.

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.: 112146 Nr: 2622-41.2012.811.0037

 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: ARLI ILVANI WALECHESKI

 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

 Processo nº: 2622-41.2012.811.0037 (Código 112146)

Vistos em correição.

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.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116427 Nr: 7067-05.2012.811.0037
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 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): MARIA APARECIDA DOS SANTOS PANELÃO - 

ME, MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Processo nº: 7067-05.2012.811.0037 (Código 116427)

Vistos em correição.

Intime-se novamente a parte exequente para juntar os dados bancários e 

CNPJ da empresa ou a respectiva guia de recolhimento, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128617 Nr: 1518-43.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA ROSA PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE OTTONELLI - OAB:MT 

17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, VINICIUS 

MANOEL - OAB:19.532/MT, WESLEY LEANDRO DAMASCENO - 

OAB:MT/14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 Processo nº: 9478-84.2013.811.0037 (Código 128617)

Vistos em correição.

Primeiramente, proceda-se à alteração da classe para Cumprimento de 

Sentença.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pela parte executada.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fl. 124.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

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.

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.: 130965 Nr: 3542-44.2014.811.0037

 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: JOEDSON BORTOLOTTE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3542-44.2014.811.0037 (Código 130965)

Vistos em correição.

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.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136782 Nr: 8128-27.2014.811.0037

 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: EUZENI RESPLANDE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8128-27.2014.811.0037 (Código 136782) Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro. Desse modo, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, com sede na Rua Silverio Nadir Danielli, 

nº 240, sala 105, Centro, CEP: 78850-000, Primavera do Leste/MT, 

telefone: (66) 3498-6445, a qual deverá ser intimado para formular 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do 

Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, intime-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como previsão 

orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da verba 

honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo Civil). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. 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). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. O 

prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) 

dias. Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no 

comum prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do 

laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

16 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156098 Nr: 7224-70.2015.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7224-70.2015.811.0037 (Código 156098)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177127 Nr: 9101-11.2016.811.0037

 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: DELSON ALCENO GROHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY SOARES ZAFALON - 

OAB:MT/ 20.701-0, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, 

PRISCILA SILVA DOS SANTOS - OAB:MT 22225/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9101-11.2016.811.0037 (Código 177127)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 68/69, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187758 Nr: 2855-62.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROSALDO BERTOLDI

 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:

 Processo nº 2855-62.2017.811.0037 (Código 187758)Vistos em 

correição.No mais, compulsando os autos, verifico que consta pedido de 

perícia contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Destarte, 

oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de 

Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de 

Processo Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do 

Código de Processo Civil. 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). Com o depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se 

a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de 

Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197248 Nr: 7447-52.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR FERREIRA MACHADO

 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:

 Processo nº 7447-52.2017.811.0037 (Código 197248)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, 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.: 188665 Nr: 3252-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE ROSA DE SOUSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se especificamente acerca do despacho de fls. 16.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de agosto de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176562 Nr: 8819-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA

 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: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS 

CARDOSO - OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60751 Nr: 527-43.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BONAFÉ, LUCIMAR BONAFÉ, 

LENIMAR BONAFÉ, EDIMAR BONAFÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 527-43.2009.811.0037 (Código 60751)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fls. 647/652, diga a parte executada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141439 Nr: 397-43.2015.811.0037

 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: JHONATHAN PALTIEL SOUSA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 397-43.2015.811.0037 (Código 141439)

 Vistos em correição.

Sobre a petição e documento de fls. 163/164, diga a parte requerida em 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 9542-60.2014.811.0037

 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: EPIFÂNIO COELHO PORTELA JUNIOR, ANDRÉ LUIS 

SORTICA, GUILHERME MACHADO TEIXEIRA, RONDINEILE DE ALMEIDA, 

ALEX EDISON DE ARAUJO SILVA, JHONATHAN PALTIEL SOUSA SILVA 

CARDOSO, FABIANO RODRIGUES, DORIAN GERSTBERGER, 

WANDERSON APARECIDO SATO, WUDSON CLEYTON DOS SANTOS 

SILVA, ITALO RICARDO BRITO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9542-60.2014.811.0037 (Código 138770)

 Vistos em correição.

Considerando a preliminar de litispendência suscitada pelo requerido à fl. 

80, proceda-se ao apensamento dos autos aos de Código nº 116111.

Após, venham os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141748 Nr: 570-67.2015.811.0037

 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: ATIVA CONTROLE E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 570-67.2015.811.0037 (Código 141748)

 Vistos em correição.

Previamente à prolação da sentença, proceda-se ao apensamento dos 

autos aos de Código nº 109024.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005680-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005680-59.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RENAN PINTO 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIA VAREJO S/A 

Vistos, Trata-se da ação consumerista c/c pedido de indenização por 

danos morais e pedido liminar. Requer a reclamada Zurich Minas Brasil 

Seguros S.A a revogação da decisão proferida nos autos, visto que 

deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que as requeridas 

entreguem o produto marca/modelo ar condicionado Sansung Inverter Frio 

220v 9000Btus, consertado ou outro aparelho novo da mesma marca e 

modelo ou superior, no prazo de de 05(cinco) dias, sob pena de multa. 

Contudo, alega que foi disponibilizado ao requerente um código de troca 

no valor de R$1.274,25 no qual não ficou evidente quando de seu 

surgimento e também a ciência por parte do demandante, visto que até o 

momento não foi entregue o respectivo aparelho e sequer alguma 

justificativa contundente do não cumprimento da tutela deferida. Posto 

isso, mantenho a decisão proferida no evento 10932153, pelos seus 

próprios fundamentos. Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MIKAELLA DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001817-95.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AGDA MIKAELLA 

DE SOUZA RAMOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cumpra-se integralmente a decisão 

do Id 10901625. Com efeito, solicite-se Parecer Técnico do NAT acerca da 

tutela provisória complementar, consistente na dispensação do 

medicamento Bamifilina 300mg (ou Bamifiline 300mg). No mais, diante dos 

últimos laudos e receituário médicos apresentados nos autos (Id’s 

11630688), solicite-se que o NAT também se pronuncie acerca da 

necessidade/pertinência do tratamento associado de todos os 

medicamentos vindicados neste processo. Por oportuno, ressalta-se que, 

por ora, restou deferido o pedido somente em relação ao medicamento 

Alenia, porém nas formas em que são entregues pelo SUS (que são o 

Formoterol 12 mcg e a Budesonida 400 mcg, em cápsulas inalantes e 

separadas), tudo conforme fartamente fundamentado na decisão do Id 

7340813. Encaminhem-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018. 
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Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002580-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE BORGES DO NASCIMENTO ABADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002580-96.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCILEIDE BORGES 

DO NASCIMENTO ABADIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

19/12/2017 (id. nº11085825), ocasião em que a reclamante foi intimada em 

20.12.2-17 (aba expedientes) e apresentou recurso em 15/01/2018(id. 

nº11352983), dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não 

possui condições financeiras de suportar as custas processuais, defiro o 

pedido de gratuidade. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. REAFIRMO A CONEXÃO ENTRE OS 

AUTOS 1002582-66.2017.811.0037 e 1002580-96.2017.811.0037, JÁ 

DECLARA NOS AUTOS, DEVENDO SER APENSADOS NO SISTEMA, CASO 

AINDA NÃO TOMADA A PROVIDÊNCIA, ANTES DA SUBIDA À INSTÂNCIA 

SUPERIOR. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005050-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FAGUNDES (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005050-03.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SEBASTIAO 

FAGUNDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Manifeste a parte autora acerca do cumprimento da 

obrigação pelo Município de Primavera do Leste/MT, noticiado nos autos. 

Fixo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso o processo. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005494-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005494-36.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VERGILIO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de 

fazer proposta por VERGILIO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (todos 

qualificados na petição inicial) em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional, para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para dispensação do(s) medicamento(s) 

Carbonato de Lítio (Carbolitium) 300mg e Carbonato de Lítio (Carbolitium) 

450mg, via Sistema Único de Saúde. Relata na petição inicial que é 

portador de Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com 

sintomas psicóticos (CID-10 F31.2); necessita usar os medicamentos 

supraindicados, além do Aristab 10mg, de maneira contínua e por tempo 

indeterminado; existe outra ação judicial visando a dispensação do 

medicamento Aristab 10mg; a situação é de urgência; é hipossuficiente 

econômico, pois não possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do tratamento; faz tratamento no CAPS; instado pela 

Defensoria Pública, o Poder Público manteve-se inerte em fornecer a 

medicação, tampouco indicou uma data para tanto. Diante da informação 

da Secretaria Municipal de Saúde de que o Carbonato de Lítio (Carbolitium) 

300mg estava disponível para que os usuários do SUS o retirassem, 

mediante a apresentação do receituário médico (Ofício nº 103/2017-AF, 

anexado à exordial), determinou-se previamente que o autor esclarecesse 

acerca do fato (Id 10793309), tendo a Defensoria Pública informado que 

orientou seu assistido a comparecer perante a Farmácia Municipal para 

retirar o Carbonato de Lítio 300mg, devidamente munido da documentação 

necessária, bem como justificado a necessidade do pedido em relação a 

este porque o medicamento falta reiteradamente no estoque da Farmácia 

Municipal (Id 11229691). O Núcleo de Apoio Técnico apontou, em síntese, 

que o Carbonato de Lítio é dispensado pelo SUS, por meio do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo sua dispensação de 

responsabilidade do gestor municipal, conforme RENAME 2017 (Ofício/NAT 

nº 147/2018, Id 11636227). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inicialmente, consigno que a afetação do Recurso Especial nº 

1.657.156-RJ à sistemática dos recursos especiais repetitivos e a 

consequente suspensão de todos os processos (art. 1.037, inc. II, do 

CPC) que versem sobre a obrigatoriedade de dispensação de 

medicamento não previsto em ato normativo do SUS, como é o caso 

destes autos, deve limitar-se ao julgamento do mérito, em nada impedindo 

a apreciação das medidas de urgência ou o cumprimento daquelas já 

deferidas, conforme se denota do bem fundamentado voto e do acórdão 

proferidos na Questão de Ordem suscitada na Proposta de Afetação do 

Recurso Especial nº 1.657.156-RJ (julgado em: 24/05/2017, DJe: 

31/05/2017). Nesse julgamento, a Primeira Seção do STJ, por maioria de 

votos, decidiu ajustar o tema do recurso repetitivo, nos seguintes termos: 

“Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS”, assim como “Deliberou, ainda, 

à unanimidade, que caberá ao juízo de origem apreciar as medidas de 

urgência”. Destarte, não obstante a ação versar sobre medicamento(s) 

não disponibilizado(s) pelo SUS, faz-se necessária a apreciação do 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço de com fundamento no 

acórdão supracitado, bem como nos artigos 313, inciso IV, 314, 927, 

inciso III, 928, inciso II e 982, inciso I e § 2º, todos do Código de Processo 

Civil. A partir dessas considerações, passo à efetiva análise da tutela 

provisória. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. 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. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferece-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 
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perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) A probabilidade do direito buscado está demonstrada, por ora, 

somente em relação ao Carbonato de Lítio (Carbolitium) CR 450mg, diante 

dos Receituários de Controle Especial e do Laudo Médico, subscritos pela 

Dr.ª Dayane Capristo Pereira, Psiquiatra, CRM/MT 5731, bem como do 

Ofício nº 103/2017-AF, da Secretaria Municipal de Saúde (todos no Id 

10742839), onde se verificam a prescrição do medicamento vindicado, o 

diagnóstico da doença, além da justificativa para o tratamento prescrito. 

Segundo se constata do parecer do NAT e das informações da Secretaria 

Municipal de Saúde, o SUS disponibiliza o medicamento Carbonato de Lítio 

apenas na concentração de 300mg, mas não naquela de CR 450mg, que 

também é objeto destes autos. Ressalta-se que o NAT consignou acerca 

da adequação do tratamento ora vindicado, pois apontou que “O 

carbonato de lítio é indicado como adjunto aos antidepressivos na 

depressão recorrente grave, como um suplemento para o tratamento 

antidepressivo na depressão maior aguda, quando o paciente não obtém 

resposta total, após uso de antidepressivo clássico em dose efetiva, por 4 

a 6 semanas. Nesses casos, a associação com carbonato de lítio 

potencializará o tratamento.”. Nesse diapasão, a médica assistente 

atestou expressamente que “Está em tratamento desde 2014. Foram 

realizadas várias tentativas de Estabilizadores de humor e Antipsicóticos 

disponíveis na rede pública da cidade e alto custo pelo Estado, tais como: 

Ácido Valpróico, Carbamazepina, Olanzapina, Haldol, Quetiapina, 

Lamotrigina e Risperidona, porém sem melhora do quadro clínico. 

Atualmente está em uso do Carbonato de Lítio 450mg manhã e 600mg a 

noite e Aristab 10mg com melhora importante do humor, delírios e 

alucinações e desejo de morte. Necessita uso contínuo desta medicação, 

mas não tem condições financeiras para comprar as mesmas.”. Portanto, 

apesar de não dispensado pelo SUS, verifica-se da justificativa médica 

que o Carbonato de Lítio CR 450mg é indispensável ao autor, atuando 

como um agente adjunto do tratamento da depressão, cujo fato também foi 

corroborado pelo NAT. Igualmente, observa-se que o autor já utilizou, sem 

êxito, as alternativas medicamentosas ofertadas pelo SUS para tratar sua 

patologia. Destarte, nestas circunstâncias, não se considera configurada 

a preferência de marca e/ou de fabricante e, como corolário, de afronta à 

Lei nº 9.787/1999 e à Lei n° 8.666/1993, tampouco à Constituição Federal. 

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, 

uma vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro PARCIALMENTE a 

tutela provisória de urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) 

requerido(s) obrigação de: dispensar a VERGILIO DA SILVA 

(qualificado(a) na petição inicial), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

medicamento Carbonato de Lítio (Carbolitium) 450mg (nos termos dos 

receituários anexados nos autos), pelo período que se fizer necessário, 

além dos demais tratamentos posteriores que se fizerem necessários, 

decorrentes da doença (desde que acompanhada da necessária 

justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data 

próxima para cumprimento. Ainda, caso não tenha(m) condições de 

cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro 

fornecedor que a satisfaça com custo inferior ao menor orçamento trazido 

nos autos, que é, por ora, no valor total de R$ 46,06 (quarenta e seis reais 

e seis centavos), conforme orçamento no Id 10742848. Por ora, 

inexistindo interesse de agir em relação ao medicamento Carbonato de 

Lítio (Carbolitium) 300mg, a ação deve prosseguir apenas em relação ao 

medicamento acima deferido, facultando-se ao autor reiterar tal pedido, 

desde que sobrevenha indisponibilidade no estoque municipal e ainda não 

tenha sido proferido o édito sentencial. Por se tratar de prestação 

continuativa, deverá a parte autora, após o primeiro semestre, apresentar 

o receituário médico atualizado, semestralmente, diretamente ao(s) réu(s), 

sob pena de perda da eficácia da medida, nos termos do Enunciado 21 do 

CNJ e do Provimento 02/2015-CGJ. Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 
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(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Suspendo o processo, 

apenas para fins de julgamento do mérito, sem prejuízo de apreciação das 

medidas de urgência eventualmente requeridas. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 15 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito _______________________________________________ 1 

Enunciado 2. Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em 

medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do 

relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como 

razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a 

legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (I Jornada 

de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, São Paulo-SP, 15 de 

maio de 2014).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005596-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUEDNEY FRANCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005596-58.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SUEDNEY FRANCO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a suspensão de todos os 

processos que versam sobre a obrigatoriedade do Poder Público em 

fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, por 

força da afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ à sistemática dos 

recursos especiais repetitivos, bem como que o presente feito aguarda 

providência exclusivamente da parte autora, suspendo este processo, 

assim como determino que permaneça em cartório até o julgamento do 

Recurso Especial supramencionado, sem prejuízo da sua conclusão, em 

caso de cumprimento da determinação da emenda da petição inicial pela 

parte autora. Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001546-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURECI DE BRITO GUEDES TORTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001546-86.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LOURECI DE BRITO 

GUEDES TORTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o superveniente 

e-mail indicando que o Dr. Altermar Lopes da Silva não realiza o exame 

Eletroneuromiografia (Id 10214899), intime-se aquele a restituir o valor 

pago para aquisição deste (mediante alvará judicial nos autos), no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio da respectiva 

quantia na(s) conta(s) do beneficiário, devendo a Secretaria encaminhar a 

guia de depósito judicial juntamente com a intimação, para maior facilidade 

deste. Instrua-se o expediente com cópia do alvará e do orçamento 

respectivo, além do e-mail supracitado. Decorrido o prazo sem a 

devolução, promova-se a conclusão do processo para o bloqueio do 

numerário correspondente. Sem prejuízo da restituição, intime-se a parte 

autora a manifestar-se, por intermédio da Defensoria Pública, acerca do 

cumprimento da tutela de urgência satisfativa deferida. Subsistindo a 

necessidade de bloqueio e sequestro de valores do erário para o eventual 

cumprimento da obrigação, tendo em vista o Provimento 02/2015-CGJ e, 

sobretudo, os princípios que devem nortear a aquisição de produtos e/ou 

serviços às expensas da Administração Pública, deverá o(a) autor(a) 

apresentar 3 (três) orçamentos, atualizados e legíveis, ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de juntar todos, no prazo de até 30 

(trinta) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000350-18.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE BISPO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Evidenciada a inércia da parte autora em 

prestar contas (intimação nos Id’s 10659180 e 11338931 e aba 

“Expedientes” do processo), requisite-se diretamente do fornecedor 

respectivo a(s) nota(s) fiscal(is) faltante(s) nestes autos, 

comprobatória(s) do(s) produto(s) e/ou serviço(s) contratado(s), com 

prazo de 5 (cinco) dias para resposta, sob pena de responsabilidade, 

esclarecendo-se que já houve o pagamento e ainda não se prestou 

contas no processo. Instrua-se a requisição com cópia do orçamento e do 

alvará judicial correspondentes à(s) aquisição(ões). Após, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 30 (trinta) dias (artigo 11, caput e §§ 1º, 

4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ). Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATURANA DALLA ROSA E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000716-57.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MATURANA DALLA 

ROSA E CIA LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A Vistos. Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 20/10/2017 (id. 

nº10367209), ocasião em que a reclamada foi intimada em 16/11/2017(id. 

nº10730384), e apresentou recurso em 16/11/2017(id. nº10730384), 

dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não possui 

condições financeiras que possa suportar as custas processuais, defiro 

o pedido de gratuidade. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011275-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO DAVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011275-85.2015.8.11.0037 REQUERENTE: NELSO DAVILA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já 

que a sentença foi prolatada em 20/10/2017 (id. nº10363306), ocasião em 

que a reclamante foi intimada em 09/11/2017(id. nº10640822), e 

apresentou recurso em 09/11/2017(id. nº10640822), dentro do prazo 

legal. Considerando que o recorrente não possui condições financeiras 

que possa suportar as custas processuais, defiro o pedido da gratuidade. 

O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011278-40.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011278-40.2015.8.11.0037 REQUERENTE: VALDELICE GOMES 

DE SOUSA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 20/10/2017 (id. 

nº10362538), ocasião em que a reclamante foi intimada em 08/11/2017(id. 

nº10626704), e apresentou recurso em 08/11/2017(id. nº10626704), 

dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não possui 

condições financeiras que possa suportar as custas processuais, defiro 

o pedido de gratuidade. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-96.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ANTONIO SACHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000694-96.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ADAIR ANTONIO 

SACHET REQUERIDO: OI S/A Vistos. Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 20/10/2017 (id. 

nº10366368), ocasião em que a reclamante foi intimada em 16/11/2017(id. 

nº10728264), e apresentou recurso em 16/11/2017(id. nº10725264), 

dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não possui 

condições financeiras que possa suportar as custas processuais, defiro 

o pedido de gratuidade. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro 

de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DEBASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000691-44.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CARLOS 

DEBASTIANI REQUERIDO: OI S/A Vistos. Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 20/10/2017 (id. 

nº10366712), ocasião em que a reclamante foi intimada em 09/11/2017(id. 

nº10638008), e apresentou recurso em 09/11/2017(id. nº10638008), 

dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não possui 

condições financeiras que possa suportar as custas processuais, defiro 

o pedido de gratuidade. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011417-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINO RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011417-55.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ANDRELINO 

RODRIGUES LEITE REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 25/10/2017 (id. nº10452680), ocasião em que a reclamante 

foi intimada em 08/11/2017(id. nº10609720), e apresentou recurso em 

08/11/2017(id. nº10609720), dentro do prazo legal. Considerando que a 

recorrente não possui condições financeiras que possa suportar as 

custas processuais, defiro o pedido de gratuidade. Quanto ao pedido de 

recebimento no efeito suspensivo, não trouxe a parte recorrente qualquer 

fundamentação plausível que denote a probabilidade de ocorrência de 

dano irreparável, se restringindo a alegar o dano, o que não se coaduna 

com a exceção pleiteada. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, 

EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROSELINDA VICENTE PEREIRA (TESTEMUNHA)

JHONATTA ANTUNES MACHADO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010145-60.2015.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICIA 

MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

30/10/2017 (id. nº10468968), ocasião em que a reclamada foi intimada em 

21/11/2017(id. nº10777057), e apresentou recurso em 21/11/2017(id. 

nº10777057), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°10781725). Quanto ao pedido de recebimento no efeito suspensivo, 

não trouxe a parte recorrente qualquer fundamentação plausível que 

denote a probabilidade de ocorrência de dano irreparável, se restringindo 

a alegar o dano, o que não se coaduna com a exceção pleiteada. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012129-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012129-45.2016.8.11.0037 REQUERENTE: NILSON CESAR 

ERTEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 13/11/2017 (id. nº10656228), ocasião em que a 

reclamada foi intimada em 22/11/2017(id. nº10790384), e apresentou 

recurso em 22/11/2017(id. nº10790384), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°10790390, id. n°10790406). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011925-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BRUNO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011925-98.2016.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO BRUNO 

CAMARGO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 13/11/2017 (id. nº5777320), ocasião em que a 

reclamada foi intimada em 22/11/2017(id. nº10795281), e apresentou 

recurso em 22/11/2017(id. nº10795281), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°10795307, id. n°10795406). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG CARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000122-09.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOVELINA PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG CARD S/A Vistos. Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

30/09/2017 (id. nº9755103), ocasião em que a reclamante foi intimada em 

19/12/2017(id. nº11215454), e apresentou recurso em 19/12/2017(id. 

nº11215454), dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não 

possui condições financeiras que possa suportar as custas processuais, 

defiro o pedido de gratuidade. Intime-se o recorrente, dando-lhe 
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conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO NUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000368-39.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE ALBERTO 

NUNES DE CAMPOS REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos. 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 13/11/2017 (id. nº10685652), ocasião em que a reclamada foi intimada 

em 23/11/2017(id. nº10806773), e apresentou recurso em 23/11/2017(id. 

nº10806773), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°10806757, id. n°10806765). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 19 mde fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011464-63.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PASTUCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011464-63.2015.8.11.0037 REQUERENTE: ANA PAULA 

PASTUCH REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 13/11/2017 (id. nº10655783), ocasião em que a 

reclamada foi intimada em 23/11/2017(id. nº10816535), e apresentou 

recurso em 23/11/2017(id. nº10816535), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°10816541, id. n°10816554). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010532-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010532-41.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ELIANE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 13/11/2017 (id. nº57744145), ocasião em que a 

reclamada foi intimada em 22/11/2017(id. nº10791319), e apresentou 

recurso em 22/11/2017(id. nº10791319), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°10791323, id. n°10791334). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011926-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011926-83.2016.8.11.0037 REQUERENTE: NELSON COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Recebo os recursos, visto que ambos tempestivos, 

já que a sentença foi prolatada em 13/11/2017 (id. nº10655570), ocasião 

em que a reclamada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A foi 

intimada em 23/11/2017(id. nº10816908), e apresentou recurso em 

23/11/2017(id. nº10816908), por oportuno, o reclamado Nelson Costa da 

Silva, foi intimado em 27/11/2017 (id. n°10847383) e protocolou recurso 

inominado em 27/11/2017(id. n°10847383), dentro do prazo legal. O 

preparo da recorrente Energisa foi comprovado nos autos (id. 

n°10816917, id. n°10816913). Considerando que o recorrente Nelson 

Costa da Silva não possui condições financeiras que possa suportar as 

custas processuais, defiro o pedido de gratuidade. O recebimento de 

ambos os recursos dão-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do 

art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE A RECORRIDA ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PARA AS CONTRARRAZÕES, 

EM 10(DEZ) DIAS. Considerando que foi interposta as contrarrazões em 

relação ao Nelson Costa da Silva (id. n°10847320), aguarde-se o prazo 

estipulado para a apresentação das contrarrazões por parte da Energisa. 

Após, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012185-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MARSAL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012185-78.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LEIDIANE MARSAL 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 14/11/2017 (id. nº6702149), ocasião em que a 

reclamada foi intimada em 23/11/2017(id. nº10816760), e apresentou 

recurso em 23/11/2017(id. nº10816760), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°10816774, id. n°10816770). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GONCALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001869-91.2017.8.11.0037 REQUERENTE: OSMAR 

GONCALVES RAMOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

22/11/2017 (id. nº8302295), ocasião em que a reclamada foi intimada em 

04/12/2017(id. nº10971691), e apresentou recurso em 04/12/2017(id. 

nº10971691), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°10971709). Quanto ao pedido de recebimento no efeito suspensivo, 

não trouxe a parte recorrente qualquer fundamentação plausível que 

denote a probabilidade de ocorrência de dano irreparável, se restringindo 

a alegar o dano, o que não se coaduna com a exceção pleiteada. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARTINEZ TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010220-65.2016.8.11.0037 REQUERENTE: FERNANDO 

MARTINEZ TOLEDO REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 22/11/2017 (id. nº10756178), ocasião em que a reclamada foi intimada 

em 01/12/2017(id. nº10940322), e apresentou recurso em 01/12/2017(id. 

nº10940322), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°10940348). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos autos (id. 

n°11080698), encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Antes, porém, cadastre-se o novo advogado da 

parte reclamada no sistema, ante a última petição apresentada nos autos. 

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011410-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011410-63.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ALESSANDRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

23/11/2017 (id. nº6871645), ocasião em que a reclamante foi intimada em 

29/11/2017(id. nº10889801), e apresentou recurso em 29/11/2017(id. 

nº10889801), dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não 

possui condições financeiras que possa suportar as custas processuais, 

defiro o pedido de gratuidade. Quanto ao pedido de recebimento no efeito 

suspensivo, não trouxe a parte recorrente qualquer fundamentação 

plausível que denote a probabilidade de ocorrência de dano irreparável, se 

restringindo a alegar o dano, o que não se coaduna com a exceção 

pleiteada. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e 

INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. 

Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. REAFIRMO A CONEXÃO ENTRE 

OS AUTOS 8011410-63.2016.811.0037 E 8011411-48.2016.811.0037, JÁ 

DECLARA NOS AUTOS, DEVENDO SER APENSADOS NO SISTEMA, CASO 

AINDA NÃO TOMADA A PROVIDÊNCIA. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011411-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011411-48.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ALESSANDRA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 23/11/2017 (id. 

nº6878438), ocasião em que a reclamante foi intimada em 29/11/2017(id. 

nº10889740), e apresentou recurso em 29/11/2017(id. nº10889740), 

dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não possui 

condições financeiras que possa suportar as custas processuais, defiro 

o pedido de gratuidade. Quanto ao pedido de recebimento no efeito 

suspensivo, não trouxe a parte recorrente qualquer fundamentação 

plausível que denote a probabilidade de ocorrência de dano irreparável, se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 174 de 788



restringindo a alegar o dano, o que não se coaduna com a exceção 

pleiteada. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e 

INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. 

Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. REAFIRMO A CONEXÃO ENTRE 

OS AUTOS 8011410-63.2016.811.0037 E 8011411-48.2016.811.0037, JÁ 

DECLARA NOS AUTOS, DEVENDO SER APENSADOS NO SISTEMA, CASO 

AINDA NÃO TOMADA A PROVIDÊNCIA. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001289-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARINI VANESSA CAMILOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001289-61.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CARINI VANESSA 

CAMILOTTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 11/12/2017 (id. nº9302322), ocasião em que a 

reclamada foi intimada em 18/01/2018(id. nº11388351), e apresentou 

recurso em 18/01/2018(id. nº11388351), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°11388353, id. n°11388356). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas aos autos (id. n°11466379), 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000332-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA LUCAS DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000332-94.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOVELINA LUCAS 

DA SILVA MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BMG, BCV - BANCO DE 

CREDITO E VAREJO S/A., BANCO CIFRA S.A. Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 19/12/2017 (id. 

nº11208601), ocasião em que a reclamada foi intimada em 23/01/2018(id. 

nº11439648), e apresentou recurso em 23/01/2018(id. nº11439648), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°11439656). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram apregoadas aos autos (id. 

n°11515746), encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011606-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VILELA RAVANELLO OAB - MT21360/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011606-33.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

DE MORAIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 19/12/2017 (id. nº11227827), ocasião em que a 

reclamada foi intimada em 23/01/2018(id. nº11442423), e apresentou 

recurso em 23/01/2018(id. nº11442423), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°11442471, id. n°11442479). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001791-97.2017.8.11.0037 REQUERENTE: FERNANDO DA 

SILVA E SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 19/12/2017 (id. nº11228659), ocasião em que a 

reclamante foi intimada em 10/01/2018(id. nº11311472), e apresentou 

recurso em 10/01/2018(id. nº11311472), dentro do prazo legal. 

Considerando que o recorrente não possui condições financeiras para 

suportar as custas processuais, defiro o pedido de gratuidade. O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SADI LIVIO ZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (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):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001801-44.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SADI LIVIO ZATTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 19/12/2017 (id. nº11233333), ocasião em que a reclamada 

foi intimada em 23/01/2018(id. nº11442948), e apresentou recurso em 

23/01/2018(id. nº11442948), dentro do prazo legal. O recolhimento do 

preparo foi comprovado nos autos (id. n°11442959, id. n°11442964). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas aos autos (id. n°11510665), 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004374-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILHO SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004374-55.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE FILHO SODRE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 11/12/2017 (id. nº11085549), ocasião em que a reclamada 

foi intimada em 22/01/2018(id. nº11419886), e apresentou recurso em 

22/01/2018(id. nº11419886), dentro do prazo legal. Foi comprovado nos 

autos o recolhimento do preparo (id. n°11419882, id. n°11419879). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram anexadas aos autos (id. n°11548920), 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO THEODORO (REQUERENTE)

LUCIA ROSSETTO THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000779-82.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARCELO 

ANTONIO THEODORO, LUCIA ROSSETTO THEODORO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 18/12/2017 (id. 

nº11208723), ocasião em que a reclamada foi intimada em 17/01/2018(id. 

nº11380227), e apresentou recurso em 17/01/2018(id. nº11380227), 

dentro do prazo legal. Foi comprovado nos autos o recolhimento do 

preparo (id. n°11380235, id. n°11380241). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos 

autos (id. n°11661971), encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE BORGES DO NASCIMENTO ABADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002582-66.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCILEIDE BORGES 

DO NASCIMENTO ABADIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 19/12/2017 (id. 

nº11085790), ocasião em que a reclamante foi intimada em 15/01/2018(id. 

nº11346620), e apresentou recurso em 15/01/2018(id. nº11346620), 

dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não possui 

condições financeiras de suportar as custas processuais, defiro o pedido 

de gratuidade. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. REAFIRMO A CONEXÃO ENTRE OS AUTOS 

1002582-66.2017.811.0037 e 1002580-96.2017.811.0037, JÁ DECLARA 

NOS AUTOS, DEVENDO SER APENSADOS NO SISTEMA, CASO AINDA 

NÃO TOMADA A PROVIDÊNCIA, ANTES DA SUBIDA À INSTÂNCIA 

SUPERIOR. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEVAIR TEIXEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001036-73.2017.8.11.0037 REQUERENTE: NEVAIR TEIXEIRA 

DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 19/12/2017 (id. nº11226876), ocasião em que a 

reclamante foi intimada em 10/01/2018(id. nº11311929), e apresentou 

recurso em 10/01/2018(id. nº11311929), dentro do prazo legal. 

Considerando que a recorrente não possui condições financeiras de 

suportar as custas processuais, defiro o pedido de gratuidade. O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. REAFIRMO A CONEXÃO ENTRE OS AUTOS 

1001036-73.2017.811.0037 e 1001035-88.2017.811.0037, JÁ DECLARA 

NOS AUTOS, DEVENDO SER APENSADOS NO SISTEMA, CASO AINDA 

NÃO TOMADA A PROVIDÊNCIA, ANTES DA SUBIDA À INSTÂNCIA 
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SUPERIOR. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEVAIR TEIXEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001035-88.2017.8.11.0037 REQUERENTE: NEVAIR TEIXEIRA 

DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 19/12/2017 (id. 

nº11227629), ocasião em que a parte reclamante foi intimada em 

09/01/2018(id. nº11288805), e apresentou recurso em 09/01/2018(id. 

nº11288805), dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não 

possui condições financeiras de suportar as custas processuais, defiro o 

pedido de gratuidade. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. REAFIRMO A CONEXÃO ENTRE OS 

AUTOS 1001036-73.2017.811.0037 e 1001035-88.2017.811.0037, JÁ 

DECLARA NOS AUTOS, DEVENDO SER APENSADOS NO SISTEMA, CASO 

AINDA NÃO TOMADA A PROVIDÊNCIA, ANTES DA SUBIDA À INSTÂNCIA 

SUPERIOR. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004404-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PAULUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004404-90.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIONISIO PAULUS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de fazer 

proposta por DIONISIO PAULUS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (todos qualificados na petição 

inicial), em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional, para que o(s) requerido(s) adote(m) as providências 

necessárias para dispensação do(s) medicamento(s) Somalium 2,5 mg, 

Carbolitium 300mg, Depakene 250mg e Bupropiona 150mg, via Sistema 

Único de Saúde. Relata na petição inicial que é portador de transtornos 

mentais (CID-10 F31.2, F33.2, M19.9 e M79.6); a situação é de urgência; é 

hipossuficiente econômico, pois não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do tratamento; instado pela 

Defensoria Pública, o Poder Público manteve-se inerte em fornecer a 

medicação, tampouco indicou uma data para tanto. O Núcleo de Apoio 

Técnico apontou, em síntese, que: “1. ÁCIDO VALPROICO (DEPAKENE): É 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do 

Componente BÁSICO (CBAF) e sua dispensação é de responsabilidade do 

gestor Municipal: (...) 2. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (SOMALGIN): Tem como 

princípio ativo o ácido acetil salicílico (AAS), que é um antiagregante 

plaquetário. O AAS é disponibilizado pelo SUS por meio do Componente 

BÁSICO Assistência Farmacêutica (CBAF) e sua dispensação é de 

responsabilidade do gestor Municipal; (...) 3. CARBONATO DE LITIUM 

(CARBOLITIUM): CARBOLITIUM é o nome fantasia deste fármaco, o 

principio ativo é CARBONATO DE LITIUM. É disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) por meio do Componente BÁSICO da Assistência 

Farmacêutica (CBAF) e sua dispensação é de responsabilidade do gestor 

Municipal; (...) 4. CLORIDRATO DE BUPROPIONA: NÃO é assegurado para 

a patologia do autor. Este medicamento é assegurado pelo SUS por meio 

do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CEAF), para o 

Programa do Ministério da Saúde para o TABAGISMO, sendo 

responsabilidade Estadual a gestão (aquisição e distribuição) deste 

fármaco; (...)” (Ofício/NAT nº 949/2017, Id 9980752). Determinou-se que o 

autor emendasse a petição inicial (Id 10113972), sobrevindo a petição e o 

atestado dos Id’s 11641920 e 11642004. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. 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. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferece-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. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) A probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a exordial, em especial pelo Receituário de 

Controle Especial; Notificação de Receita nº 324832-B; Relatório e 

Atestados médicos (subscritos pela Dr.ª Lenara Patrícia, CRM/MT 9206, no 

Id 9901466); corroborado pelo Atestado Médico (subscrito pelo Dr. Jayme 

Benevides Correia, CRM/MT 3233, no Id 9901466) e complementado pelo 

atestado que instrui a petição de emenda (subscrito pelo Dr. Bohdan 

Baranhuk, CRM/MT 5159, Id 11642004), onde se verifica a prescrição do 

medicamento vindicado, o diagnóstico da doença, além da justificativa para 

o tratamento prescrito. Ademais, contata-se do ofício do NAT e do último 

atestado médico (Id 11642004) que a maior parte dos medicamentos 

requeridos é disponibilizada pelo SUS para o tratamento das patologias do 

autor (diagnosticado como portador de Transtorno afetivo bipolar, com 

ciclagem rápida, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos - CID-10 

F31.2, depressão - CID-10 F32.2 - e tabagismo, além de identificado nas 

CID-10 F33.2, M19.9 e M79.6), sendo que o NAT nada esclareceu acerca 

do Somalium (receitado através do seu princípio ativo, que é o 

Bromazepam 2,5mg/ml). Registro que a aparente prescrição off label da 

Bupropiona 150mg foi esclarecida pelo último atestado médico, onde o Dr. 

Bohdan Baranhuk afirma que o autor necessita desse medicamento para 

tratar tabagismo e depressão, de maneira que o autor se enquadra 

perfeitamente nas indicações da bula e de uso no SUS, que é o 

“Tratamento da dependência à nicotina e como adjuvante na cessação 

tabágica.” (conforme ficha técnica da CONITEC, URL: ). Segundo apurado 

no site www.consultaremedios.com.br, todos os medicamentos 

requeridos na exordial dispõem de produtos genéricos1 comercializados 

em farmácias. Ainda, verifica-se dos autos que a prescrição médica se 

pautou pelos respectivos princípios ativos, atendendo, dessa forma, aos 

ditames legais e regulamentares. Especificamente em relação ao 

Depakene 250mg, observo que não obstante o receituário indique o 

medicamento de referência2, os laudos médicos anexados referem-se ao 

Ácido Valproico, que é o princípio ativo daquele e, em consequência, o 

nome do medicamento genérico. A Lei 9.787/1999 prescreve que: Art. 3° 

As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e 
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as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação 

Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum 

Internacional (DCI). (...) § 2° Nas aquisições de medicamentos a que se 

refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá 

preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. (sem 

destaque no texto original) Portanto, a dispensação dos medicamentos 

deverá se pautar pela medicação genérica, em consonância com a 

prescrição médica. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, verifica-se pelas ideações suicidas e o 

consequente risco de morte do paciente, bem como pelo tempo mínimo 

legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for 

favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no 

que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência, de natureza 

satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: dispensar a 

DIONISIO PAULUS (qualificado(a) na petição inicial), no prazo de 5 (cinco) 

dias, os medicamentos Ácido Valproico 250mg, Bromazepam 2,5mg/ml, 

Carbonato de Lítio 300mg e Bupropiona 150mg, todos de uso contínuo, 

pelo período que se fizer necessário, de acordo com a indicação médica, 

ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua entrega. Por se 

tratar de prestação continuativa, deverá a parte autora, após o primeiro 

semestre, apresentar o receituário médico atualizado, semestralmente (ou 

na periodicidade indicada pelo(s) réu(s)), diretamente a ele(s), para 

solicitar a medicação, sob pena de perda da eficácia da medida, nos 

termos do Enunciado 23 do CNJ e do Provimento 02/2015-CGJ. Deixo de 

me manifestar acerca do medicamento Risperidona 2mg porque não foi 

objeto de pedido do autor, sendo citado uma única vez na petição inicial 

(ao expor sobre o desinteresse na conciliação), ressaltando-se que cabe 

a esse providenciar seu cadastramento perante a Farmácia de Alto Custo 

do Estado, nos termos do Ofício nº 82/2017-AF (Id 9901464), devendo 

comparecer à Farmácia Municipal para tanto. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública (mediante a apresentação dos orçamentos da 

medicação genérica ora deferida), conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Registro que a sentença do Id 

11677977 foi excluída, uma vez que pertence a outro feito (de nº 

1000644-02.2018.8.11.0037), onde já foi devidamente lançada, juntamente 

com o andamento correto. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. Primavera 

do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito 

_______________________________________________ 1 XXI. 
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Medicamento Genérico. Medicamento similar a um produto de referência ou 

inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 

outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 

qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI; (Art. 3º, 

inciso XXI, da Lei 6.360/1976, incluído pela Lei 9.787/1999). 2 XXII. 

Medicamento de Referência. Produto inovador registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja 

eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto 

ao órgão federal competente, por ocasião do registro; (Art. 3º, inciso XXII, 

da Lei 6.360/1976, incluído pela Lei 9.787/1999). 3 Enunciado 2. 

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar 

ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no 

prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a 

natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena 

de perda de eficácia da medida. (I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, São Paulo-SP, 15 de maio de 2014).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA CORREIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000644-02.2018.8.11.0037 REQUERENTE: OLIVIA CORREIA DE 

MORAIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Dispenso o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Trata-se de ação proposta em face do Estado de Mato Grosso visando 

tutela de evidência liminar para sobrestar a cobrança da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e de encargos 

setoriais da base de cálculo do ICMS; e, ao final, declarar a inexistência de 

relação jurídico-tributária destas para com a autora; bem como restituir em 

dobro, na forma de compensação, os valores recolhidos a título das 

tarifas mencionadas, ocorridos nos 5 (cinco) anos anteriores à presente 

ação, atualizados com correção monetária e juros. A relação jurídica e o 

crédito em debate integram obrigação de natureza pessoal (propter 

personam), sendo que a requerente afirma expressamente na exordial 

que as unidades consumidoras de energia elétrica que originaram os 

recolhimentos estão no nome do seu cônjuge e do seu filho, cujo fato, 

inclusive, está amplamente corroborado pela documentação que 

instrumentaliza aquela. Portanto, falece legitimidade ativa à requerente, 

porque postula em juízo o interesse alheio em nome próprio, fundando-se 

em obrigação pessoal da qual não integrou, assim como não demonstrou 

se tratar de uma hipótese de legitimação extraordinária. No mais, consigno 

que a suspensão dos processos no território nacional, individuais ou 

coletivos, que versam sobre a inclusão/exclusão da TUST e da TUSD na 

base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica, determinada pelo 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça1, não constitui óbice à extinção deste 

feito, por falta de legitimidade ad causam, porque a suspensão se 

circunscreve ao julgamento do mérito, diferentemente do exame das 

condições da ação/pressupostos processuais, que integra a análise da 

admissibilidade meritória. Posto isso, diante da ausência de legitimidade 

ativa para a causa, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 

330, inciso II, do Código de Processo Civil e, em consequência, julgo 

extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I 

e VI, §3º, do mesmo Codex; artigo 51, §1º, da Lei 9.099/1995; todos c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a devida baixa. 

Cumpra-se Primavera do Leste/MT, 15 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito 1 Tema 986 - Superior Tribunal de Justiça: "Inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS.". Recurso Especial nº 1.692.023/MT, Recurso 

Especial nº 1.699.851/TO e Embargos de Divergência no Recurso Especial 

nº 1.163.020/RS, afetados ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do 

artigo 1.037, inciso II, do CPC.

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202858 Nr: 670-17.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA, DIEGO 

PEREIRA SANTANA, WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Moreira Marinho - 

OAB:OAB-MT 18791

 Código 202858

Vistos, etc.

1. Designo o dia 19/03/2018 às 13:50 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.: 198403 Nr: 7880-56.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIMILSON CAMPOS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 167024 Nr: 3701-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 DELIBERAÇÕES

 Defiro o pedido supra e redesigno audiência para proposta de suspenção 

condicional do processo para o dia 19/03/2018, às 13:30 horas.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002672-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE BARBIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001481-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS MEDRADO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000543-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELI CARDOSO TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SOARES DE NORONHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TITO COSTA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001481-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS MEDRADO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001059-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ROMILDO DE JESUS COSTA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA HAIGERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DOS SANTOS GALAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002279-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK MOCIR DE LIMA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do 

perito, para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000587-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ROSSARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

 

Autos nº 1000587-72.2017.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que o requerente formulou pedido de justiça gratuita, 

ao argumento de é aposentado e encontra-se em tratamento médico. 

Entretanto, em consulta ao Infojud, verifica-se que o requerente é 

proprietário de 60% (sessenta por cento) das quotas do capital social da 

empresa Imobiliária Confiança, possui participação em percentual de 12% 

(doze por cento) da Fazenda Nova Esperança, bem como de um imóvel 

urbano, além de disponibilidade em moeda corrente – cujo valor é 

considerável, tornando-se crível que possui capacidade financeira para 

efetuar o recolhimento das custas. Aliado a isso, convém destacar que o 

mesmo não encartou aos autos qualquer documento hábil a demonstrar a 

hipossuficiência alegada. Não obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 

1060/50, ao dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, entendo 

que o mesmo não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o 

assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, verbis: “A declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 

2010). Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, 

procedendo ao recolhimento da taxa e custas judiciais, sob pena de 

indeferimento e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 16 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000387-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MORAES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MAGGIONI (RÉU)
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Autos n° 1000387-65.2018.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a autora é pessoa não alfabetizada (id. 11564004). Logo, 

mister que o mandato seja outorgado por instrumento público e não 

particular. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. AUTORA ANALFABETA. INTIMADA PESSOALMENTE EM 

AUDIÊNCIA NA PRESENÇA DE ADVOGADO PARA PROVIDENCIAR 

INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO. NÃO CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 1. Esta Turma tem entendido que: "A regular representação 

processual da parte é requisito de validade da constituição do processo. 

Em sendo analfabeto o mandante, é necessário que o mandato seja 

formalizado por instrumento público (art. 654 do Código Civil c/c 37 do 

CPC). AC 2008.01.99.006561-4/MG, Rel. Desembargadora Federal Neuza 

Maria Alves da Silva, DJ de 14/08/2008. 2. Apelação a que se nega 

provimento.” (TRF-1 - AC: 36347 MG 2006.01.99.036347-7, Relator: Des. 

Carlos Moreira Alves,J. 25/03/2009, 2ª Turma, DJ 04/05/2009 e-DJF1 

p.157) “AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. ANALFABETO. AUSÊNCIA 

DE INSTRUMENTO PÚBLICO. Tratando-se de pessoa não alfabetizada, 

deve vir juntado aos autos, instrumento público de procuração.[...].” (TJRS 

– AC nº 70059353557, 15ª Câmara Cível,Rel. Des. Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos,J. 11/06/2014) Pelo exposto, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que, no prazo 15 (quinze) dias, traga aos autos 

procuração por instrumento público, sob pena de extinção do feito. No 

mais, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo acima, 

esclareça as razões da interposição da demanda neste Juízo, eis que em 

inobservância ao disposto no art. 53, inciso V, do CPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000477-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON SANTOS MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Autos nº 1000477-73.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança proposta por EVANDERSON 

SANTOS MARTINEZ em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 

11624180 e ss. Entretanto, anteriormente à análise da exordial, o autor 

requereu a desistência do feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (id. 

11624283). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência 

pode ser definida como "a abdicação expressa da posição processual 

alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao 

contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por 

EVANDERSON SANTOS MARTINEZ em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

SEM CUSTAS. HONORÁRIOS INDEVIDOS. DECLARO esta PUBLICADA com 

a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

16 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000409-26.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de embargos à execução interpostos por ALAIR 

FERREIRA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 11583367 e ss. Através do 

petitório de id. 11584957, o embargante requereu a desistência da 

demanda, em consonância com o disposto no art. 485, VIII, do CPC. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação do demandado, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. Assim, HOMOLOGO a desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por ALAIR FERREIRA em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – 

SICREDI CELEIRO DO MT, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS indevidos. DECLARO esta 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO 

EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. 

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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000405-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS RODOVIARIOS DE MATO 

GROSSO DO SUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS JORGE JUNIOR OAB - SP155552 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL (RÉU)

ABEL CRIVELARO JUNIOR (RÉU)

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (RÉU)

 

Autos n° 1000405-86.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. No mais, compulsando os autos, verifica-se que a 

ação monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a 

parte autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, 

entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre 

o valor da causa. Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou 

não havendo oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o 

título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000405-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS RODOVIARIOS DE MATO 
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GROSSO DO SUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS JORGE JUNIOR OAB - SP155552 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL (RÉU)

ABEL CRIVELARO JUNIOR (RÉU)

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (RÉU)

 

1000405-86.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005462-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON WILLIAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Autos nº 1005462-22.2017.8.11.0040. Sentença sem resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por EMERSON 

WILLIAN PEREIRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 10414681 e ss. Determinou-se a 

emenda da inicial, a fim de que o autor comprovasse a realização do 

requerimento administrativo (id. 10525736). Em cumprimento a 

determinação acima, o autor manifestou-se em id. 11623554, juntando os 

documentos de id. 11623554 e ss. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. In casu, entendo que a extinção do feito é medida que 

se impõe, pois conforme decidido no Recurso Extraordinário 631.240, o 

STF firmou a necessidade de requerimento prévio administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, o que não ocorreu 

nos autos, eis que o autor somente formalizou o pleito administrativo em 

09/10/2017 - id. 11623574, p. 3, inexistindo comprovação acerca da 

negativa da parte demandada. Para que não paire dúvidas, o entendimento 

exposto no julgamento do recurso acima aplica-se, por analogia, às ações 

que tratam do seguro obrigatório DPVAT, conforme julgamento dos 

AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Pois bem. Sendo assim, dúvida 

não subsiste quanto à necessidade de acolhimento da tese apresentada 

pela parte ré. Com efeito, a regra de transição é válida para aquelas 

demandas ajuizadas até a conclusão do referido julgamento, isto é, 

03.09.2014. Portanto, conclui-se que para as ações ajuizadas 

posteriormente, como no caso em voga, cuja ação foi distribuída em 

24/10/2017, urge considerar o prévio requerimento administrativo como 

condição para ajuizamento da ação. Nesse sentido, RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, previsto no Art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). In casu, tendo em 

vista a data da propositura da ação e a ausência de prévio requerimento 

administrativo junto à Seguradora, configura-se a falta de interesse de 

agir. (Ap 8787/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – 

NECESSIDADE SOMENTE PARA AS DEMANDAS DISTRIBUÍDAS APÓS O 

JULGAMENTO DO RE Nº 631.240, EM 03.09.2014 – AÇÃO PROPOSTA EM 

05.10.2015 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O STF já firmou entendimento no sentido de que o prévio 

requerimento administrativo é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF. Contudo, este 

entendimento externado no RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

sessão do dia 03.09.2014, não possui efeitos retroativos, ou seja, só 

possui validade e eficácia em demandas distribuídas judicialmente a partir 

do dia do seu julgamento. In casu, o feito fora distribuído no dia 

05.10.2015, ou seja, depois do julgamento do RE nº 631.240, momento em 

que já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para 

preenchimento das condições da ação. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 134843/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 24/04/2017) Portanto, tendo a presente ação sido 

ajuizada em 24/10/2017, ou seja, após o julgamento do RE nº 631.240, 

quando já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para 

preenchimento das condições da ação, é de rigor a extinção do feito por 

falta de interesse de agir. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, VI, 

do CPC. Face ao princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do art. 85, §2º, ficando, todavia, SUSPENSA a cobrança, eis que lhe defiro 

os benefícios da AJG. PUBLICADA a presente sentença com a inserção 

no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as 

baixas e anotações pertinentes. 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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003040-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE ROVARIS - ME (RÉU)

 

Autos nº 1003040-74.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação monitória ajuizada por NEVIO MANFIO em 

desfavor de PAULO HENRIQUE ROVARIS - ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é credor da importância 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representado pela cártula de cheque n. 

AS-000019, emitido em 30/10/2015, da conta corrente n. 6969-9, do Banco 

Itaú S/A, cujo valor atualizado atinge a monta de R$ 22.147,17 (vinte e dois 

mil, cento e quarenta e sete reais e dezessete centavos). Com a inicial 

vieram os documentos de id. 8184449 e ss. Despacho inicial, id. 8703581. 

Devidamente citado, id. 10870024/10870038, a parte demandada deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de embargos monitórios 

e/ou comprovar o cumprimento da obrigação (certidão de id. 11517120). É 

O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. De início, 

considerando que a parte requerida, apesar de citada (id. 

10870024/10870038), deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação de embargos monitórios e/ou efetuar o pagamento do valor 

indicado na inicial (id. 11517120), DECRETO-LHES a REVELIA, em 

consonância com o disposto no art. 344 do CPC. No mais, dispõe o art. 

701, §2º, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 701. Sendo evidente 

o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, 

de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 
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realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

Assim, o fato objetivo narrado na exordial produz como consequência a 

obrigação da demandada proporcionar ao requerente o pagamento 

emanado da ordem representada pela cártula de cheque acostada a 

exordial, impondo-se a procedência do pedido, máxime diante da prova 

literal da existência do débito e de seu não pagamento. Destarte, 

considerando os efeitos da revelia, aliados as únicas provas até então 

colhidas, que corroboram os valores apresentados, resta-me 

reconhecê-los por sentença. Ante o exposto, DECLARO constituído, de 

pleno direito, o título executivo judicial em demérito da requerida, na quantia 

de R$ 22.147,17 (vinte e dois mil, cento e quarenta e sete reais e 

dezessete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Após o decurso do 

prazo recursal, INTIME-SE a parte autora para encartar aos autos planilha 

de débito atualizada. Em seguida, CITE-SE e INTIME-SE a devedora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor da dívida. Não havendo pagamento 

voluntário, EXPEÇA-SE o necessário ao prosseguimento da execução. 

PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro, na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001954-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE OLIVEIRA (AUTOR)

P. G. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001954-68.2017.8.11.0040. Sentença sem resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por PATRICK GABRIEL 

DE OLIVEIRA, representando por sua genitora JANETE DE OLIVEIRA em 

face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 6141138 e ss. Despacho 

inicial, id. 6756768. Pedido de habilitação do patrono da requerida, id. 

8102894 e ss. Citada, a demandada apresentou contestação em id. 

8226916, alegando, preliminarmente a ausência de interesse de agir em 

razão da falta do requerimento administrativo prévio. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 8712452. 

Parecer ministerial, id. 9526383. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. In casu, entendo que 

o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo é medida que se impõe, pois conforme 

decidido no Recurso Extraordinário 631.240, o STF firmou a necessidade 

de requerimento prévio administrativo como condição para o regular 

exercício do direito de ação. Para que não paire dúvidas, o entendimento 

exposto no julgamento do recurso acima aplica-se, por analogia, às ações 

que tratam do seguro obrigatório DPVAT, conforme julgamento dos 

AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Pois bem. Sendo assim, dúvida 

não subsiste quanto à necessidade de acolhimento da tese apresentada 

pela parte ré. Com efeito, a regra de transição é válida para aquelas 

demandas ajuizadas até a conclusão do referido julgamento, isto é, 

03.09.2014. Portanto, conclui-se que para as ações ajuizadas 

posteriormente, como no caso em voga, cuja ação foi distribuída em 

20/04/2017, urge considerar o prévio requerimento administrativo como 

condição para ajuizamento da ação. Nesse sentido, RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, previsto no Art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). In casu, tendo em 

vista a data da propositura da ação e a ausência de prévio requerimento 

administrativo junto à Seguradora, configura-se a falta de interesse de 

agir. (Ap 8787/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – 

NECESSIDADE SOMENTE PARA AS DEMANDAS DISTRIBUÍDAS APÓS O 

JULGAMENTO DO RE Nº 631.240, EM 03.09.2014 – AÇÃO PROPOSTA EM 

05.10.2015 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O STF já firmou entendimento no sentido de que o prévio 

requerimento administrativo é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF. Contudo, este 

entendimento externado no RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

sessão do dia 03.09.2014, não possui efeitos retroativos, ou seja, só 

possui validade e eficácia em demandas distribuídas judicialmente a partir 

do dia do seu julgamento. In casu, o feito fora distribuído no dia 

05.10.2015, ou seja, depois do julgamento do RE nº 631.240, momento em 

que já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para 

preenchimento das condições da ação. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 134843/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 24/04/2017) Portanto, tendo a presente ação sido 

ajuizada em 20/04/2017, ou seja, após o julgamento do RE nº 631.240, 

quando já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para 

preenchimento das condições da ação, é de rigor a extinção do feito por 

falta de interesse de agir. Importante consignar ainda, que no caso em tela 

o autor limitou-se a trazer aos autos a primeira página do requerimento 

administrativo, o qual foi realizado posteriormente a distribuição do 

presente feito (id. 8712466). Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, VI, 

do CPC. Face ao princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do art. 85, §2º, ficando, todavia, SUSPENSA a cobrança, eis que lhe defiro 

os benefícios da AJG. PUBLICADA a presente sentença com a inserção 

no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as 

baixas e anotações pertinentes. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004285-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUBURG METALURGICA EIRELI - ME (RÉU)

 

Autos nº 1004285.23.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Indenizatória ajuizada por Roberto Fernandes de Oliveira em face de 

Neuburg Metalúrgica Ltda ME, ambos qualificados nos autos, consoante 

fatos e fundamentos expostos na petição inicial (Id. 9523695), instruída 

com documentos, Id. 9523696 e ss. Despacho inicial, Id. 9623355. Certidão 

Positiva de citação, Id. 10323306. A tentativa de composição restou 

inexitosa, conforme se verifica da ata inserida sob o Id. 10641902. 

Contestação c.c. Reconvenção, ambas instruídas com documentos, Id. 

10809778. Impugnação à contestação, Id. 11434436. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Examinando as razões fáticas expostas na petição 

inicial, resta inequívoca que a presente ação não merece prosperar, 

senão vejamos: Diz o autor que na condição de empregado da 

empresa-ré, isto é, durante a vigência de seu contrato de trabalho, mais 

precisamente no dia 26/06/2015, sofreu um acidente que resultou em sua 

imediata hospitalização, mutilação de um dedo e perda irreversível dos 

movimentos de uma das mãos. Em decorrência do referido acidente, o qual 

se deu por ausência de fornecimento dos equipamentos de segurança 

pela ré, foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, neste 

Município, sendo que, após passar por procedimento cirúrgico, a 
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empresa-ré emitiu uma cártula de cheque no valor de R$ 1.300,00 (um mil 

e trezentos reais) para pagamento das despesas médicas. Todavia, tendo 

o mencionado cheque sido devolvido, o autor passou a ser cobrado pelo 

Hospital e, não tendo condições de arcar com a dívida, teve seu nome 

incluído no cadastro de inadimplentes. Mercê dos fatos articulados na 

petição inicial, tem-se que, s.m.j., pretende o autor repisar 

desnecessariamente fatos que já foram submetidos à apreciação judicial 

perante a Vara do Trabalho deste Município, perante a qual, inclusive, 

firmaram acordo com o fito de por fim ao litígio. De mais a mais, ainda que 

se considere a suposta negativação indevida fato alheio à avença outrora 

firmada, urge destacar que o suposto ilícito que pretende ver indenizado 

decorre de relação de trabalho, de modo que sua apreciação refoge da 

competência da Justiça Estadual. Com a devida vênia, independentemente 

da questão afeta a competência, urge destacar que ações dessa espécie 

apenas servem a assoberbar o Poder Judiciário e, via de consequência, 

contribuir para a morosidade daquelas demandas que efetivamente 

dependem da intervenção judicial. Veja-se portanto que, a morosidade da 

Justiça não deve ser atribuída apenas ao Poder Judiciário, conforme 

amplamente divulgado pela mídia, já que inegável a existência de ações 

externas que contribuem para pecha que sobre este Poder recai 

diariamente. Logo, a imediata extinção da ação aforada é medida 

inarredável, seja em razão da incompetência deste Juízo, seja por se 

tratar de pretensão infundada. Por fim, urge destacar que embora a 

extinção da ação principal não obste o prosseguimento da reconvenção, 

no caso em exame, o pleito da empresa-ré também não prospera diante da 

ausência de recolhimento das custas e taxas processuais devidas. Isto 

posto, sem mais delongas, julgo extinta a ação ajuizada por Roberto 

Fernandes de Oliveira em face de Neuburg Metalurgica Ltda ME, ambos 

qualificados nos autos, bem como julgo extinta a Reconvenção ajuizada 

pela ré/reconvinte em face do autor reconvindo, o que faço com 

fundamento no art. 485 do CPC. Com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC c.c. art. 81, caput do 

CPC. Tendo em vista que o despacho inicial foi omisso a respeito, nesta 

oportunidade, indefiro o benefício da Justiça Gratuita ao demandante. 

Tendo o autor feito uso de incidente manifestamente infundado, reputo-o 

litigante de má-fé na forma do art. 80, incisos V e VI do CPC e, via de 

consequência, condeno-o ao pagamento de multa que fixo em 2% sobre o 

valor atribuído à causa, com fundamento no art. 81, caput do mesmo 

diploma legal. Transitada em julgado, aguarde-se em Cartório pelo prazo de 

15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 16 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004285-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUBURG METALURGICA EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1004285.23.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Indenizatória ajuizada por Roberto Fernandes de Oliveira em face de 

Neuburg Metalúrgica Ltda ME, ambos qualificados nos autos, consoante 

fatos e fundamentos expostos na petição inicial (Id. 9523695), instruída 

com documentos, Id. 9523696 e ss. Despacho inicial, Id. 9623355. Certidão 

Positiva de citação, Id. 10323306. A tentativa de composição restou 

inexitosa, conforme se verifica da ata inserida sob o Id. 10641902. 

Contestação c.c. Reconvenção, ambas instruídas com documentos, Id. 

10809778. Impugnação à contestação, Id. 11434436. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Examinando as razões fáticas expostas na petição 

inicial, resta inequívoca que a presente ação não merece prosperar, 

senão vejamos: Diz o autor que na condição de empregado da 

empresa-ré, isto é, durante a vigência de seu contrato de trabalho, mais 

precisamente no dia 26/06/2015, sofreu um acidente que resultou em sua 

imediata hospitalização, mutilação de um dedo e perda irreversível dos 

movimentos de uma das mãos. Em decorrência do referido acidente, o qual 

se deu por ausência de fornecimento dos equipamentos de segurança 

pela ré, foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, neste 

Município, sendo que, após passar por procedimento cirúrgico, a 

empresa-ré emitiu uma cártula de cheque no valor de R$ 1.300,00 (um mil 

e trezentos reais) para pagamento das despesas médicas. Todavia, tendo 

o mencionado cheque sido devolvido, o autor passou a ser cobrado pelo 

Hospital e, não tendo condições de arcar com a dívida, teve seu nome 

incluído no cadastro de inadimplentes. Mercê dos fatos articulados na 

petição inicial, tem-se que, s.m.j., pretende o autor repisar 

desnecessariamente fatos que já foram submetidos à apreciação judicial 

perante a Vara do Trabalho deste Município, perante a qual, inclusive, 

firmaram acordo com o fito de por fim ao litígio. De mais a mais, ainda que 

se considere a suposta negativação indevida fato alheio à avença outrora 

firmada, urge destacar que o suposto ilícito que pretende ver indenizado 

decorre de relação de trabalho, de modo que sua apreciação refoge da 

competência da Justiça Estadual. Com a devida vênia, independentemente 

da questão afeta a competência, urge destacar que ações dessa espécie 

apenas servem a assoberbar o Poder Judiciário e, via de consequência, 

contribuir para a morosidade daquelas demandas que efetivamente 

dependem da intervenção judicial. Veja-se portanto que, a morosidade da 

Justiça não deve ser atribuída apenas ao Poder Judiciário, conforme 

amplamente divulgado pela mídia, já que inegável a existência de ações 

externas que contribuem para pecha que sobre este Poder recai 

diariamente. Logo, a imediata extinção da ação aforada é medida 

inarredável, seja em razão da incompetência deste Juízo, seja por se 

tratar de pretensão infundada. Por fim, urge destacar que embora a 

extinção da ação principal não obste o prosseguimento da reconvenção, 

no caso em exame, o pleito da empresa-ré também não prospera diante da 

ausência de recolhimento das custas e taxas processuais devidas. Isto 

posto, sem mais delongas, julgo extinta a ação ajuizada por Roberto 

Fernandes de Oliveira em face de Neuburg Metalurgica Ltda ME, ambos 

qualificados nos autos, bem como julgo extinta a Reconvenção ajuizada 

pela ré/reconvinte em face do autor reconvindo, o que faço com 

fundamento no art. 485 do CPC. Com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC c.c. art. 81, caput do 

CPC. Tendo em vista que o despacho inicial foi omisso a respeito, nesta 

oportunidade, indefiro o benefício da Justiça Gratuita ao demandante. 

Tendo o autor feito uso de incidente manifestamente infundado, reputo-o 

litigante de má-fé na forma do art. 80, incisos V e VI do CPC e, via de 

consequência, condeno-o ao pagamento de multa que fixo em 2% sobre o 

valor atribuído à causa, com fundamento no art. 81, caput do mesmo 

diploma legal. Transitada em julgado, aguarde-se em Cartório pelo prazo de 

15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 16 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002002-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA HOFFMANN (REQUERENTE)

ANTONIO HOFFMANN (REQUERENTE)

ELIANE HOFFMANN (REQUERENTE)

MEIRI HOFFMANN DOS SANTOS (REQUERENTE)

JAIME ADEMIR HOFFMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO ESTANISLAU HOFFMANN (INVENTARIADO)

 

Autos nº 1002002.27.2017.8.11.0040 Inventariante: Terezinha Hoffmann 

Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de inventário na forma de 

arrolamento sumário ajuizado por Terezinha Hoffmann e outro em relação 

aos bens deixados por Ildo Estanislau Hoffmann, todos devidamente 

qualificados nos autos, consoante petição inicial inserida sob o Id. 

6655471 e documentos que a acompanham, Id. 6655517 e ss. Despacho 

inicial, Id. 8113064. Juntada de documentos pelos requerentes, Id. 

8348220 e ss. Ofício oriundo da CEF informando sobre a existência de 

valores em conta poupança, Id. 9191765. MPE manifestou não ter 

interesse em intervir neste processo, Id. 10029876. É o breve relato. 

Decido. Certidões negativas de débitos das Fazendas Públicas Municipal e 

Nacional às fls. 116 e 139, respectivamente. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que as partes (herdeiros e meeira) são todas capazes, 

e estão regularmente representados. Deflui-se das certidões acostadas 

aos autos (Federal, Estadual e Municipal) a inexistência de dívidas, bem 
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como que na hipótese não incide ITCMD, já que a soma dos valores dos 

bens não ultrapassa mil salários-mínimos (art. 664 do CPC). Portanto, 

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO, para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, a partilha constante da petição inicial 

relativamente aos bens deixados por Ildo Estanislau Hoffmann, falecido em 

21/02/2007. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha. 

P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 16 de Fevereiro de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001892.28.2017.8.11.0040 Extinção com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem ajuizada por 

Adelar Jutkovski em face de Valdir Delabatha, ambos qualificados nos 

autos, consoante fatos e fundamentos expostos na inicial (Id. 6106905), 

instruída com documentos, Id. 6106929 e ss. Decisão inicial, Id. 8055094. 

Certidão Positiva de Citação, Id. 10575011. A tentativa de conciliação 

restou infrutífera, conforme consta da ata encartada sob o Id. 10712315. 

Contestação e documentos, Id. 10936492 e ss. Impugnação à contestação 

e documentos, Id. 11404560 e ss. É o breve relato. Decido. Examinando os 

autos em epígrafe, verifico que preliminarmente a ré alega a prescrição do 

direito da parte autora em cobrar a comissão que supostamente lhe é 

devida, requerendo assim a extinção do processo com resolução do 

mérito. Pois bem. Deflui-se do contrato de compra e venda de bem imóvel 

que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança que a 

transação comercial operada entre Valdir Delabatha e Embracon restou 

formalizada em 10/10/2012, enquanto que a presente demanda foi 

ajuizada em 18/04/2017. Logo, considerando que na hipótese, conforme 

precedente jurisprudencial do STJ o prazo prescricional é trienal, resta 

inequívoco que operada a prescrição, sendo de rigor a rejeição da 

preliminar arguida. Para ilustrar a hipótese, segue ementa do Recurso 

Repetitivo julgado pelo STJ, bem como recente julgado do TJMT, senão 

vejamos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES 

AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE 

ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE 

TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal 

sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou 

atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente 

da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, 

concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação 

análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da 

prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos 

depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações 

constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 

1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DA INCORPORADORA – INOCORRÊNCIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM 

– PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL - ATRASO NA ENTREGA – DANO 

MORAL DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA E PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDA – COMPENSAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEI PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A incorporadora, na condição de 

promitente-vendedora, é parte legítima para responder pela restituição ao 

consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de 

taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega 

prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. A 

pretensão à repetição de indébito em razão de cobrança indevida constitui 

hipótese de enriquecimento sem causa, razão pela qual o prazo 

prescricional a ser observado é o trienal, previsto no art. 206, §3º, inciso 

IV, do Código Civil. A taxa de evolução de obra se torna indevida no 

período posterior à data prevista para entrega da obra. Em regra, o mero 

descumprimento do contrato não dá ensejo ao dano moral, porém este 

preceito pode ser afastado nos casos em que se verifica a ocorrência de 

exacerbado abalo. O inadimplemento da incorporadora que não entregou o 

imóvel adquirido pelo autor, frustrando o negócio jurídico, causa grave 

abalo, uma vez que impede a realização de projetos e sonhos. Essa 

violação exorbita o mero aborrecimento e repercute de forma negativa na 

dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia, 

bem como com abalo psicológico. O juros de mora deve incidir desde a 

citação quando houver relação contratual. Decaído a parte em metade do 

seu pedido, configura-se sucumbência recíproca a ensejar compensação. 

Na espécie a decisão atacada observou o comando legal e arbitrou os 

honorários com razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 149640/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017) Nessa 

esteira, sem mais delongas, eis que despiciendas, urge acolher a 

preliminar arguida e, via de consequência extinguir o processo na forma 

do art. 487, inciso II do CPC. Isto posto, acolho a preliminar arguida pela ré 

para o fim de julgar extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso II do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem cumprimento voluntário do julgado 

no que pertine aos honorários, ou ainda, sem provocação do interessado, 

arquive-se. Havendo requerimento de cumprimento de sentença, 

reclassifique os autos e proceda-se na forma do art. 523 do CPC. P.R.I.C. 

Às providências. Sorriso/MT, 16 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000564-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000564.63.2017.8.11.0040 Sentença sem mérito Vistos etc. 

Cuida-se de “Interpelação” ajuizada por Robert Gabriel Schio Menezes em 

face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

inicial, que veio instruída com documentos, Id. 4862486 e ss. De pronto, 

determinou-se a emenda da petição inicial, Id. 6739895, tendo a parte 

autora efetuada a juntada de documentos, conforme se infere do Id. 

6821715 e ss. Despacho inicial, Id. Contestação e documentos, Id. 

9477458 e ss. Seguindo, a parte autora requer a conversão da 

interpelação em ação de cobrança, com observância do processo 

contencioso. É o breve relato. Decido. Examinando minudentemente os 

autos em tela, verifico que a parte autora apresentou a presente 

“Interpelação”, sem contudo, observar o rito processual adequado 

previsto no art. 726 e ss do atual Código de Processo Civil. Instado a 

manifestar-se, a parte-ré apresentou contestação em conformidade com o 

disposto no art. 335 e ss também do CPC. Aproveitando a contestação da 

ré, o autor, ao impugná-la, requereu a conversão da interpelação aforada 

em processo contencioso, todavia, olvidou-se o demandante que sua 

petição inicial não atende os requisitos legais pertinentes. Nesse linear, 

considerando que no decorrer do andamento deste processo não se 

logrou por fim ao conflito de interesses por meio de composição, certo é 

que a presente ação não tem condições de prosseguir nos moldes em que 

foi proposta, eis que além de a peça inaugural não ter observado os 

requisitos legais essenciais, o rito processual adotado está em total 

desconformidade com as normas processuais contidas no Estatuto 

Processual Civil Brasileiro. Portanto, inclusive como forma de evitar 
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prejuízo a eventual direito material do autor, possibilitando ao mesmo que, 

se entender pertinente, ajuíze a ação adequada, ante a ausência dos 

requisitos legais, julgo extinto o presente processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, I e IV c.c. art. 330, I, § 1º, I, II e III, todos do 

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

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 

8º do CPC, ficando suspensa a cobrança, eis que beneficiário da Justiça 

Gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 16 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005021-41.2017.8.11.0040

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)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON FELLIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005021-41.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em desfavor de WEVERTON FELLIS DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 10069913 e ss. Pela decisão proferida em id. 

10347259, determinou-se a emenda da exordial, a fim de que o autor 

comprovasse a mora da parte devedora, bem como retificasse o valor 

atribuído à causa e, consequentemente, comprovasse o recolhimento das 

custas e taxa judiciária remanescente. A parte autora procedeu a emenda 

com relação ao valor atribuído à causa, encartando aos autos a guia de 

recolhimento. Ao final, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias para juntada do comprovante de constituição em mora, id. 

10708949. Logo adiante, em id. 10850042, o requerente pugnou pela 

juntada de instrumento de protesto para fins de comprovação da mora (id. 

10850056). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: 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. “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)” Do breve relato acima, se 

tem que, determinado ao autor a emenda da inicial, não obstante tenha 

sido devidamente intimado, o mesmo atendeu parcialmente o comando 

judicial, de modo que, o indeferimento da inicial com a consequente 

extinção do processo é medida que se impõe. Apenas a título de 

esclarecimento, faz necessário consignar que o autor não comprovou 

satisfatoriamente a mora do requerido, pois em que pese a juntada do 

protesto do débito (id. 10850056), verifico que não consta o meio pelo qual 

foi promovida a intimação do devedor, estando o campo referente a tal 

informação em branco. Ademais, caso a intimação tenha sido por edital, 

esta não serve para a finalidade objetivada, eis que o autor não 

comprovou que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal da 

parte devedora/ré. Nesse sentido: APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação 

de busca e apreensão (Decreto-lei nº 911/1969) julgada extinta sem 

julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC. Intimação 

do protesto do título feita por edital. Inexistência de prova da tentativa de 

notificação pessoal do devedor. A intimação do devedor por edital é 

autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei nº 

9.492/97, desde que esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do 

devedor fiduciante. Ineficácia do ato notarial. Mora não comprovada. Falta 

de requisito essencial. Aplicação da Súmula nº 72 do C. STJ. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10066999420148260132 

SP 1006699-94.2014.8.26.0132, Relator: Sergio Alfieri, J. 15/12/2015, 27ª 

Câmara de Direito Privado, DJE 17/12/2015). Por oportuno, anoto que, o 

indeferimento da petição inicial e, posterior extinção do processo sem 

resolução do mérito, não está condicionado à intimação pessoal da parte 

autora, eis que, o Estatuto Processual Civil, não traz insculpido em seu 

bojo mencionada previsão. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

CUSTAS, se houver, pelo autor. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. 

DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a inserção no Sistema 

PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002830-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

SIRLEI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE GONCALVES PERES (REQUERIDO)

MARIA DO SOCORRO ARAUJO FEITOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002830-23.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

resilição de contrato c.c. indenização por perdas e danos ajuizada por 

SIRLEI DE ALMEIDA e FRANCISCO BORGES DA SILVA em face de MARIA 

DE SOCORRO ARAÚJO FEITOSA e SILVESTRE GONÇALVES PERES, 

todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial, a qual veio instruída com os documentos de id. 8069914 e ss. 

Sessão de mediação infrutífera, id. 9535715. Citados, os demandados 

apresentaram contestação e reconvenção em id. 9863052, oportunidade 

em que encartaram aos autos os documentos de id. 9863057 e ss. 

Impugnação à contestação e resposta à reconvenção, id. 10083901. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A princípio, 

convém destacar que a sentença lançada em id. 11532176 foi inserida 

equivocadamente, eis que relativo a outro processo, razão pela qual 

procedo a exclusão da mesma. No mais, verifico que o patrono nos 

demandados/reconvintes não encartou aos autos o competente 

instrumento de procuração. Assim, INTIMEM-SE os requeridos/reconvintes 

para que, no prazo de quinze (15) dias, regularizem a representação 

processual. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 16 de Fevereiro de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003729-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO ANTONIO CAUMO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1003729-55.2016.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a 

expedição do competente alvará de levantamento, INTIME-SE a parte 

autora para que traga aos autos instrumento de procuração, eis que 

aquele encartado sob id. 4520836 vigorou até o dia 07/01/2017. 

Regularizada a representação processual, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de levantamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 16 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001434-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SOARES DA SILVA (RÉU)

 

Autos nº 1001434.45.2016.8.11.0040 Vistos etc. A despeito da petição 
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inserida sob o Id. 11551692 fazer referência a juntada de procuração, 

referido documento não se acha anexado ao petitório mencionado. Assim, 

intime-se o interessado a fazer a juntada do competente instrumento de 

procuração, bem como cópia dos documentos pessoais da pessoa que 

pretende ser nomeada inventariante no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Sorriso/MT, 16 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Autos nº 1000863-40.2017.8.11.0040 Vistos etc. CIENTE da v. decisão 

proferida no Conflito de Competência n. 1005329-03.2017 (id. 10335923) 

e, consequentemente, passo a análise da exordial. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que 

encartou aos autos tão somente a primeira página do requerimento 

administrativo formulado (id. 11062158), deixando, contudo, de comprovar 

a negativa da parte demandada. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo 

aos autos cópia integral do procedimento administrativo, sob pena de seu 

indeferimento, em consonância com o disposto no art. 321, parágrafo 

único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINI & SANTINI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITI JAQUELINE GASS (RÉU)

 

1000764-07.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003044-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRES MARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1003044-14.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

modificação de guarda c.c. alimentos em favor de KAWISY MARIA 

FERREIRA ajuizada por MAIRES MARIA DA SILVA em face de DIRCEU 

FERREIRA, devidamente qualificados nos autos, consoante fatos narrados 

na inicial (id. 8202542), instruída com documentos de id. 8202559 e ss. 

Despacho inicial, id. 8262832. A sessão de mediação restou infrutífera id. 

9780918. A missiva expedida para citação e intimação do requerido 

aportou aos autos em id. 10507678. Certificou-se o transcurso do prazo 

para oferecimento de contestação, id. 10523156. Manifestação ministerial, 

id. 11230164. Estudo psicossocial, id. 11498482. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. A despeito de o 

requerido ter sido regularmente citado, deixou de contestar no prazo legal, 

motivo pelo qual DECRETO-LHE a REVELIA, nos limites do art. 345, inciso II, 

do CPC e, consequentemente, NOMEIO como Curador Especial o Núcleo de 

Prática da UNIC – Sorriso para defender os interesses do requerido. 

CIENTIFIQUE-SE da nomeação, INTIMANDO-A para manifestação no prazo 

legal. 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 Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003719-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA LIDIANE ZURCHIMITTON VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (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)

 

Autos n° 1003719-74.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

restituição de valores c.c. danos morais proposta por NADIA LIDIANE 

ZURCHIMITTON VIDAL em desfavor de UNIMED NORTE DO MATO 

GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambas devidamente 

qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 9114382 e ss. Despacho 

inicial, id. 9251135. Pedido de habilitação dos patronos da demandada, id. 

9796956 e ss. A sessão de mediação judicial restou infrutífera, id. 

9894928. A requerida apresentou contestação em id. 10088705, 

oportunidade que encartou aos autos os documentos de id. 10088705 e 

ss. Impugnação à contestação, id. 10419877. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Inexistindo preliminares a serem 

enfrentadas, estando às partes devidamente representadas e, presentes 

as condições da ação e demais pressupostos processuais, DECLARO O 

FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do CPC. Em cumprimento ao 

disposto no art. 357, II e III do CPC, anoto que a prova deverá recair sobre 

o seguinte: recusa da demandada na cobertura dos procedimentos 

indicados e a caracterização do dano moral indenizável, sem prejuízo de 

outros pontos controvertidos a serem sugeridos pelas partes no prazo de 

10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão. Nos termos do art. 

357, III do CPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 373, incisos I 

e II do mesmo diploma legal. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestarem quanto às provas que pretendem produzir, 

assinalando que o silêncio se entendido como concordância com o 

julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. 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 Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001799-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001799-65.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por EDUARDO LEÃO PEREIRA em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento 

de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 6075712 e seguintes. Despacho inicial (id. 8169640). A 

contestação se acha encartada em id. 9516566. Na ocasião, a requerida 

requereu a alteração do polo passivo da demanda para inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Arguiu 

preliminarmente a ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão do comprovante 
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de endereço estar em nome de terceiro. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Juntou os documentos de id. 9516566 e ss. 

Impugnação à contestação, id. 10330540. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, ante a 

documentação apresentada com a peça de defesa, DEFIRO o pedido de 

alteração do polo passivo da demanda, devendo passar a constar a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. No mais, verifico a 

existência de preliminares de mérito a serem analisadas, assim, passo a 

examina-las pormenorizadamente. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 

do comprovante de residência juntado aos autos estar em nome de 

terceiro, impossibilitando a averiguação acerca da competência do foro. 

Quanto ao documento em questão, verifico que o comprovante juntando 

em id. 6075756, p. 1 encontra-se perfeitamente legível, sendo o endereço 

da parte autora situado na Comarca de Sorriso. Ademais, o comprovante 

de endereço em nome da parte interessada não constitui documento 

indispensável a propositura da demanda, portanto, razão não assiste a 

requerida nesse sentido, pelo que tal preliminar também resta REJEITADA. 

No mais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, conforme 

requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o DR. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser 

intimado para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários devidos periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada 

perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte 

requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno 

destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe 

de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o 

disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

15 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006306-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA MARLENE BECKER (EXECUTADO)

MARIO BECKER (EXECUTADO)

MAURICEIA BECKER (EXECUTADO)

 

1006306-69.2017.8.11.0040 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, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo 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. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAO BRAZ LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE GROSS (EXECUTADO)

 

Autos nº 1001937-32.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante da 

impossibilidade de citação do devedor no endereço constante dos autos, 

DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo 60 (sessenta) dias, conforme 

requerido em id. 11546430. REMETAM-SE ao arquivo provisório, 

procedendo-se a baixa do relatório estatístico. Decorrido o prazo, 

INTIME-SE a 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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000493-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000493-61.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em sede de juízo de 

retratação (art. 331 do CPC), MANTENHO a decisão recorrida, eis que 

fulcrada em elementos robustos, pois conforme mencionado não restou 

demonstrado pelo autor a constituição da mora da parte devedora. Em 

atenção ao disposto no art. 331, §1º do mesmo ´Codex´, CITE-SE o 

requerido para responder ao recurso. Formalizado o recurso de apelação 

interposto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002790-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Z S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO ZANATTA (EXECUTADO)

R M BERNARDI ZANATTA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002790-75.2016.8.11.0040 Vistos etc. Diante da certidão 

informando a inércia dos demandados no atendimento a determinação 

exarada em id. 10511642 (id. 11309706), DETERMINO seja procedida nova 
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intimação dos executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntarem aos 

autos os atos constitutivos da empresa R. M. Bernardi Zanatta – ME, 

possibilitando a homologação do avença entabulada, advertindo-os que 

em caso de inércia a conduta será considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça, bem como quanto a possibilidade de aplicação da 

multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do 

disposto no art. 77, §2º, do CPC. Sem prejuízo, INTIMEM-SE os executados 

para manifestarem acerca do teor do petitório de id. 11483474. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001765-90.2017.8.11.0040

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:

ANGELA CRISTINA MARTINS HUERGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001765-90.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ante o trânsito em 

julgado da sentença (id. 11311438) e, diante do petitório de id. 11412473, 

DETERMINO seja procedida a intimação do autor Banco Bradesco 

Financiamentos S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos 

autos a restituição do veículo à demandada, advertindo-o que em caso de 

inércia a conduta será considerada como ato atentatório à dignidade da 

justiça, bem como quanto a possibilidade de aplicação da multa de até 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, na forma do disposto no art. 77, §2º, 

do CPC. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000856-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TIRLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMO CITADELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000856-82.2016.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada, através de seu(s) patrono(s) constituído(s), para que, no 

prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor indicado em id. 

11392851, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre 

o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 

523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem 

que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 

incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC). Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 15 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005908-25.2017.8.11.0040

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:

FERNANDO MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005908-25.2017.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo de suspensão pleiteado em id. 11169400, INTIME-SE o autor, 

através de seu patrono, para cumprir integralmente a decisão proferida em 

id. 10824234, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 15 de Fevereiro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001862-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEM RODRIGUES DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

1001862-90.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000076-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (REQUERIDO)

 

1000076-74.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002645-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FRANCISCO LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002645-82.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por LAERCIO FRANCISCO LISBOA em face de 

BRADESCO SEGUROS, pretendendo o recebimento de indenização 
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relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 7966175 e ss. Despacho inicial, id. 8041849. Pedido de 

habilitação do patrono da parte requerida, id. 9015878 e ss. Na 

oportunidade da contestação a parte demandada requereu a alteração do 

polo passivo, a fim de que passe a constar a Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. Certificou-se o decurso do prazo para apresentação de 

impugnação à contestação, id. 9993291. Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, ante a 

documentação apresentada com a peça de defesa, DEFIRO o pedido de 

alteração do polo passivo da demanda, devendo passar a constar a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Inexistindo 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários devidos periciais. 

CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que 

a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para 

custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 

do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

15 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006829-81.2017.8.11.0040

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:

FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

 

1006829-81.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005473-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. G. (AUTOR)

E. C. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CORREIA OAB - 015.604.521-45 (REPRESENTANTE)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (RÉU)

 

Autos nº 1005473-51.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante do petitório de id. 

11494022, REDESIGNO a solenidade anteriormente aprazada para o dia 19 

de Março de 2018, às 09h15min. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, 

observando-se o novo endereço do demandado. Às providências. 

Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005833-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ROGERIO LERMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005833-83.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11674435, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 07 de Maio de 2018, às 09h30min. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005341-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

Autos nº 1005341-91.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11673677, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 07 de Maio de 2018, às 10h00min. 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 Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003520-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA COSTA RIBEIRO CORDEIRO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EMBARGADO)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003520-86.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11674568, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 07 de Maio de 2018, às 11h00min. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006364-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ZAMBON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SHIRLEY RODRIGUES DORNELES (RÉU)

 

Autos nº 1006364-72.2017.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 07 de 

Maio de 2018, às 11h30min, 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), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem 

citados com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. 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. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da parte demandada à 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. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003518-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RADIADORES SORRISO LTDA - ME (AUTOR)

SILVANO SILVESTRE DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA CORADI (RÉU)

 

Autos nº 1003518-19.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11673163, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 09 de Abril de 2018, às 11h15min. 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003544-17.2016.8.11.0040

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:

SOLENIR MARTINS ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1003544-17.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o auto de 

penhora, remoção e depósito e avaliação (id. 9136609), DETERMINO a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

acerca do interesse na adjudicação do bem penhorado. No mais, diante da 

inércia do executado (id. 11517216), DEFIRO o levantamento dos valores 

bloqueado via BACENJUD, determinando a expedição do competente 

alvará. Sem prejuízo, 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. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001797-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PAULO ABRAAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLENE MASCKIO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001797-95.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando a certidão 

negativa de id. 11241908, DETERMINO o desentranhamento do mandado 

para o devido cumprimento da liminar. Sem prejuízo, REDESIGNO a 

solenidade anteriormente aprazada para o dia 09 de Abril de 2018, às 

17h15min. 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 Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003884-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLEN ALVES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA GRAMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos nº 1003884-24.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 11345410. Desta feita, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 16 de Abril de 2018, às 10h45min. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA ROSA ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (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)

 

Autos n° 1000287-47.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

restituição de quantia paga c.c. indenização por danos materiais e morais 

proposta por ANA PAULA DA ROSA ZAGO em desfavor de UNIMED 

NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

ambas devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 

4697405 e ss. Despacho inicial, id. 5783702. Pedido de habilitação dos 

patronos da demandada, id. 8764697 e ss. A sessão de mediação judicial 

restou infrutífera, id. 9073973. A requerida apresentou contestação em id. 

9173782, oportunidade que encartou aos autos os documentos de id. 

9173816 e ss. Impugnação à contestação, id. 9466655. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Inexistindo preliminares a 

serem enfrentadas, estando às partes devidamente representadas e, 

presentes as condições da ação e demais pressupostos processuais, 

DECLARO O FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do CPC. Em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre o seguinte: recusa da demandada na cobertura do 

procedimento indicado à autora e a caracterização do dano material e 

moral indenizável, sem prejuízo de outros pontos controvertidos a serem 

sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação 

desta decisão. Nos termos do art. 357, III do CPC, o ônus da prova 

observará o disposto no art. 373, incisos I e II do mesmo diploma legal. Já 

tendo a autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide quando da 

apresentação de impugnação, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar quanto às provas que pretende produzir, 

assinalando que o silêncio se entendido como concordância com o 

julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004810-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA AGROCIENCIA INDUSTRIAL LTDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

 

Autos nº 1004810-05.2017.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE a parte 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. DESIGNO audiência de mediação para o dia 16 de Abril 

de 2018, às 11h00min, 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 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. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora 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. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001929-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA DE SOUSA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos nº 1001929-55.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, ante a 

informação da Equipe Técnica (id. 11720050), INTIME-SE a autora por meio 

da Defensoria Pública para declinar seu atual endereço, a fim de que 

possa ser realizado o estudo psicossocial, assinalando prazo de 10 (dez) 

dias. Após, EXPEÇA-SE o necessário à realização do estudo psicossocial. 

Sem prejuízo, em consonância com o parecer ministerial, INTIMEM-SE as 

partes para indicarem as provas que pretendem produzir. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON APARECIDO REIS (EXECUTADO)

 

Autos n° 1001344-03.2017.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise 

do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. 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 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)

 

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

Intimação 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)

 

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 
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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, 

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

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

Processo Número: 1000404-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA ALAMBARY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCUS CORBETT LUCHESI OAB - RO1852 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Evelyn da Silva Alambary (RÉU)

SUELEN DA CONCEICAO SILVA (RÉU)

 

Autos n° 1000404-04.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se da ação de 

revisional de alimentos c/c proposta por ANDERSON DA SILVA 

ALAMBARY em desfavor de EVELYN DA SILVA ALAMBARY, 

representada por sua genitora SUELEN DA CONCEIÇÃO SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que nos autos 

n. 0000320-20.2012.8.22.0009 ficou obrigado a prestar alimentos em prol 

da filha no valor equivalente a 48% do salário mínimo vigente. No entanto, 

alega que atualmente sua condição econômica sofreu alteração, de modo 

que não mais consegue honrar com a obrigação assumida, razão pela 

qual pede a redução dos alimentos para o percentual de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, bem como a exoneração da obrigação 

relativa aos vestuário, remédios e material escolar. A inicial veio instruída 

pelos documentos de id. 11581061 e seguintes. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A ação 

de revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio 

possibilidade/necessidade, sendo que, se demostrada a efetiva alteração 

na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da 

pensão alimentícia. Mencionada demanda encontra sustentáculo no artigo 

1.699 do Código Civil, o qual dispõe: Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de 

quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Sobre o 

tema em tela, Silvio Rodrigues leciona: “Uma vez fixada, a pensão 

alimentícia pode ser alterada, por reclamação de qualquer das partes, 

desde que se evidencie ter sobrevindo mudança na fortuna de quem 

fornece os alimentos, ou de quem os recebe. Assim, por exemplo, se com 

o crescimento os filhos necessitam de maiores recursos para estudo e 

vestuário, ou se provam que a situação financeira do pai melhorou, em 

relação à anterior, deve o juiz conceder aumento da pensão alimentícia; ao 

contrário, se o pai prova que seus ganhos diminuíram, ou que um dos 

filhos se tornou maior ou que uma filha contraiu matrimônio etc., pode pedir 

redução dos alimentos a que foi anteriormente condenado” (CC/1916, art. 

401; CC/2002, art. 1.699) (Direito Civil. Vol. 6. Direito de Família. 27 ed. São 

Paulo. Saraiva. p. 425). Com efeito, os fatos ensejadores desta mudança 

devem restar devidamente demonstrados, pois é pacífico o entendimento 

no sentido de que a agravação, redução ou a exoneração de alimentos 

depende de prova robusta nos autos. No caso dos autos, em que pese os 

argumentos da parte autora, a verdade é que, liminarmente, não há como 

aferir se as alegações aviadas são suficientes para reduzir os alimentos 

anteriormente fixados, notadamente porque, embora o autor tenha 

informado seu quadro deficitário no que tange à possibilidade, tal fato 

depende de ampla dilação probatória. Tal raciocínio encontra-se 

cristalizado em diversos julgados pátrios, sendo que, para facilitar a 

visualização, colaciono os seguintes excertos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO 

ALIMENTANTE E EVIDENTE NECESSIDADE DO ALIMENTADO. BINÔMIO 

NECESSIDADE E POSSIBILIDADES. No caso dos autos, pelo menos em 

sede liminar, não há prova suficiente da ocorrência de alterações no 

binômio necessidade/possibilidade que justifique a reforma da decisão que 

indeferiu, in limine, a redução dos alimentos. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO.” (TJRS - OITAVA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 70033699927 – Relator: DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ - 

Diário da Justiça do dia 22/03/2010) (negritei) Outrossim, há de se 

ressalvar que o contraditório ainda não se estabeleceu, sendo 

necessário, nesse particular, maior cautela quanto à possibilidade de 

alteração de alimentos em sede de antecipação de tutela. Por oportuno, 

colaciono o seguinte julgado: “REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. 1. As 

questões relativas aos pedidos de revisão de alimentos, via de regra, não 

se prestam à tutela antecipada, pois os alimentos foram estabelecidos em 

um processo, com ampla dilação probatória e, para que o encargo 

alimentar estabelecido seja revisado, necessariamente depende também 

de prova ampla sobre a efetiva modificação da fortuna de quem paga ou 

da necessidade de quem recebe, e essa prova deve ser produzida ao 

longo de toda a fase cognitiva da ação de revisão de alimentos. 2. 

Ausente prova cabal da alteração da capacidade econômica do 

alimentante, descabe estabelecer a majoração do encargo alimentar em 

sede de antecipação de tutela. Recurso desprovido. (SEGREDO DE 

JUSTIÇA)”. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70024288425, Sétima 
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Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 13/08/2008.) (negritei) Isto posto, 

INDEFIRO, a antecipação de tutela requerida na inicial. Em consonância 

com o disposto no art. 334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO 

sessão de mediação para o dia 07 de Maio de 2018, às 13h30min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE a parte requerida para 

responder aos termos da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, consignando expressamente as advertências do art. 344 do NCPC. 

Por fim, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão 

ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005402-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ANDRE GONCALVES COSTA (EXECUTADO)

 

1005402-49.2017.8.11.0040 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, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003204-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLÉBIO OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

1003204-39.2017.8.11.0040 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, doNCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004240-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 

(DEPRECADO)

 

1004240-19.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002946-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (AUTOR)

AGROPECUARIA SUL AMERICANA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

 

1002946-63.2016.8.11.0040 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 acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002457-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

 

1002457-26.2016.8.11.0040 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 Requerida/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

V. H. E. D. S. (REPRESENTADO)

 

1000211-23.2017.8.11.0040 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/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOS SANTOS (RÉU)

 

Processo nº: 1001328-49.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1006241-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIODATO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006241-74.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005901-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DA SILVA (RÉU)

 

Processo nº: 1005901-33.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005680-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. N. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que eu oficial de justiça 

abaixo assinado de posse do r. mandado de Intimação, extraído dos autos 

acima declinado, dirigi-me ao endereço declinado e lá estando não foi 

possivel intimar a pessoa de ILDENE DA SILVA SOUSA, uma vez que esta 

não reside no local indicado e sim a pessoa de Maraisa Costa dos Santos, 

a qual não sabe declinar endereço algum. Assim sendo devolvo o r. 

mandado para as devidas providencias. O referido é verdade e dou fé. /// 

SORRISO/MT, 23 de janeiro de 2018. MARCELO DO NASCIMENTO 

CABRAL Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40955 Nr: 3773-09.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, DAVI 

KOEHLER, LUCIANA DAS MERCES KOEHLER, ODAIR TIRITAN, CLAUDIA 

SOZIN TIRITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENIA AGRO CIÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY RIBEIRO - 

OAB:12010-G/RJ

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) , para no praz de 10 dias, manifestarem-se acerca do Laudo 

Pericial de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145449 Nr: 1676-21.2016.811.0040

 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: DPDEDMG, EDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na exordial, mantendo a pensão no 

patamar anterior fixado, qual seja, 22% (vinte e dois por cento) do salário 

mínimo vigente, atualmente correspondente à R$ 209,88 (duzentos e nove 

reais e oitenta e oito centavos) e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil.Sem CUSTAS e HONORÁRIOS 

indevidos.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 15 de Fevereiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40274 Nr: 3120-07.2007.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDBAGECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDE, ECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BORCATH BARBERI - 

OAB:38689, CRISTINA BURATO - OAB:MT018.484, DIEGO ARTURO 

URRESTA - OAB:OAB/PR 37298, ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA em desfavor de MAURO ROGÉRIO DUTRA ELEGDA e 

EVERTON CARLOS KARNOPP, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

§1º do Novo Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pela parte 

autora.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

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

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 06 de Setembro 

de 2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48281 Nr: 5200-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB, OMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n° 5200-07.2008.811.0040 – Código 48281.

 Vistos etc.

 A PENHORA de bem IMÓVEL requerida PRESSUPÕE a mera juntada da 

CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA, nos termos do art. 845, § 1º, do 

CPC.

Assim, INTIME-SE A EXEQUENTE A JUNTAR A MATRÍCULA ATUALIZADA, 

no prazo de 30 dias.

Juntada a 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.

INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da penhora na matrícula 

(art. 844, do CPC).

 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.

 INTIME-SE também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime 
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de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do CPC.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113145 Nr: 4876-07.2014.811.0040

 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: MARILENE CASAGRANDA, RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Autos nº 4876-07.2014.811.0040 - Código Apolo: 113145.

Exequentes: Marilene Casagranda e Ronaldo Dallagnol

Executado: Banco Bradesco S/A

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por MARILENE 

CASAGRANDA e RONALDO DALLAGNOL em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 277/279, o executado informou o depósito do valor referente a 

condenação, pugnando pela extinção do feito. Encartou os documentos de 

fls. 280/283.

 Os executados concordaram com o valor depositado, pugnando pela 

extinção do feito e a expedição de alvará para levantamento da quantia.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

liberação.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT.

 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.: 137309 Nr: 9272-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, SILVIO 

FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRODA MACHADO - 

OAB:71.462, FRANCINE CASALI - OAB:81.210, GUSTAVO DAL BOSCO 

- OAB:18673/A, JULIANE PERETO - OAB:75.500, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9272-90.2015.811.0040 - Código Apolo: 137309.

 Vistos etc.

 Em que pese os argumentos da parte exequente, convém mencionar que 

a mesma não comprovou haver diligenciado na localização de bens 

imóveis junto ao cartório extrajudicial do domicílio do executado, razão pela 

qual INDEFIRO o requerimento de requisição de informações ao sistema 

INFOJUD.

 Desta feita, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sanar integralmente a decisão exposta e/ou requerer o que entender de 

direito.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 37603 Nr: 505-44.2007.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL RUPIADO LTDA, MAURO 

ROGERIO DUTRA ELEGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, PAULO AFONSO ANACLETO TORRES - OAB:92247/MG

 Autos nº 38/2007 - Código Apolo: 37603.

Requerente: Insol do Brasil Armazéns Gerais e Cerealista LTDA

Requeridos: Comercial Rupiado LTDA e Mauro Rogério Dutra Elegda

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos em correição.

 Cuida-se de ação cautelar proposta por INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS 

GERAIS E CEREALISTA LTDA em desfavor de COMERCIAL RUPIADO 

LTDA e MAURO ROGÉRIO DUTRA ELEGDA, todos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. De início, convém destacar que, nesta data, foi proferida 

sentença nos autos da ação principal nº 88/2007 – Código: 38266.

 Assim, in casu, entendo que se aplica o disposto no art. 309, inciso III, do 

Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, 

se:

(...);

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou 

extinguir o processo sem resolução de mérito.

(...).

 Portanto, ante a extinção do processo principal, consequentemente, 

cessa-se a eficácia da tutela concedida, razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA em desfavor de COMERCIAL RUPIADO LTDA e 

MAURO ROGÉRIO DUTRA ELEGDA, com fundamento no artigo 485, inciso 

III, §1º do Código de Processo Civil.

 REVOGO a liminar deferida às fls. 185/189.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 06 de Setembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38266 Nr: 1159-31.2007.811.0040

 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: INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL RUPIADO LTDA, MAURO 

ROGERIO DUTRA ELEGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BORCATH BARBERI - 

OAB:38689, CRISTINA BURATO - OAB:MT018.484, DIEGO ARTURO 

RESENDE URRESTA - OAB:37298, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT, 

MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO AFONSO ANACLETO 

TORRES - OAB:92247/MG
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 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA em desfavor de COMERCIAL RUPIADO LTDA e 

MAURO ROGÉRIO DUTRA ELEGDA, com fundamento no artigo 485, inciso 

III, §1º do Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pela parte 

autora.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

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

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 06 de Setembro 

de 2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38680 Nr: 1557-75.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RICARDO FERREIRA VIVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:2.746/TO-11010B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Diante de todo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS interpostos, e lhes 

DOU PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, a fim de que passe a 

constar a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, 

MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos 

termos.IMTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39482 Nr: 2353-66.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RICARDO FERREIRA VIVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:2.746/TO-11010B

 Diante de todo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS interpostos, e lhes 

DOU PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, a fim de que passe a 

constar a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, 

MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos 

termos.IMTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48711 Nr: 5625-34.2008.811.0040

 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: ROGÉRIO FUHR, ADILES FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PADILHA DOS SANTOS, ELISEU 

JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, Irineu Roveda Júnior - OAB:5688-a, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos nº 5625-34.2008.811.0040 – Código: 48711.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor informado na inicial, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo 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.: 96575 Nr: 8538-47.2012.811.0040

 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: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CEZAR - 

OAB:32.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 Autos nº 8538-47.2012.811.0040 – Código: 96575.

 Vistos etc.

 Estando as partes em tratativas de acordo, DEFIRO a suspensão do feito 

pelo prazo 60 (sessenta) dias, conforme requerido à fl. 126.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116416 Nr: 7412-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. DOS SANTOS CONFECÇOES - ME, 

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS, MAKSOEL DHIONSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7412-88.2014.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

PARTE RÉ: C. M. DOS SANTOS CONFECÇOES - ME e CLAUDIA MARIA 

DOS SANTOS e MAKSOEL DHIONSON DE LIMA

CITANDO(S): C. M. DOS SANTOS CONFECÇÕES- ME, CNPJ: 

14.718.757/0001-20, CLAUDIA MARIA DOS SANTOS, CPF Nº 

256.666.368-80 e MAKSOEL DHIONSON DE LIMA, CNPJ: 004.976.181-17

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 34.932,07

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 
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consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

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

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular

RESUMO DA INICIAL: No dia 05 de julho de 2012, a empresa Executada 

emitiu junto à Exequente uma Cédula de Crédito Bancário, nos termos da 

Lei nº 10.931/2004, cujo número é B20730699-9, no valor de R$ 

10.000,00. Os demais executados participaram da negociação na 

qualidade de avalistas, sendo, portanto, igualmente responsáveis pelo 

adimplemento do contrato em referência. O valor foi disponibilizado na 

conta da Executada, como forma de pagamento as partes ajustaram em 01 

parcela, com vencimento em 04/07/2013, no importe respectivo de 100% 

do valor do débito, com os encargos pactuados, sendo que ficou 

expressamente autorizado o débito na conta corrente de titularidade da 

primeira Executada. Foi pactuado a cobrança de juros e normalidade a 

taxa de 1,790000% ao mês. Também estabeleceram multa moratória de 

2% para o caso de inadimplemento. Não obstante a exequente tenha 

cumprido integralmente com suas obrigações, o mesmo não se sucedeu 

por parte dos Executados, posto que até a presente data, ainda não 

efetuaram o pagamento da Cédula em questão. A exequente tentou 

solucionar esta questão de forma amigável, porém não logrou êxito, sendo 

necessário compelir judicialmente os Executados a adimplir o que devem 

perante a Exequente.

DESPACHO: “Vistos etc. Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o 

endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado. Do 

contrário, caso o requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL. 

Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, nomeio a coordenadora do NPJ/UNIC curadora especial ao réu citado 

por edital, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se 

manifestar em tal condição, no prazo legal. Sequencialmente, manifeste-se 

o autor, no prazo sucessivo de 05 dias, voltando-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sorriso, 21 de maio de 2015. Érico de Almeida Duarte. Juiz de 

Direito.” Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125974 Nr: 2993-88.2015.811.0040

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH 

BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Pelo exposto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria da 

Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos CONCLUSOS.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 5011-97.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BROCH, ODETE MARIA BROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n° 5011-97.2006.811.0040 – Código 35903.

 Vistos etc.

 A PENHORA de bem IMÓVEL requerida PRESSUPÕE a mera juntada da 

CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA, nos termos do art. 845, § 1º, do 

CPC.

Assim, INTIME-SE A EXEQUENTE A JUNTAR A MATRÍCULA ATUALIZADA, 

no prazo de 30 dias.

Juntada a 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.

INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da penhora na matrícula 

(art. 844, do CPC).

 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.

 INTIME-SE 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-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 5196-38.2006.811.0040

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

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CHICHANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - 

OAB:38523/PR, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9.669-A

 Autos nº 2006/437 (Cod. 36103)

Vistos etc.

Diante do pedido de adjudicação de fls. 178-179, intime-se o executado, 

nos termos do art. 876, §1º, I, do NCPC.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

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.: 39531 Nr: 2423-83.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILÊNIA AGRO CIÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, 

DAVI KOEHLER, LUCIANA DAS MERCES KOEHLER, ODAIR TIRITAN, ANA 

CLAUDIA SOZIN TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 
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OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Certifico e dou fé que a Parte Autora não juntou aos autos planilha 

atualizada do débito, até a presente data.

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 o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40911 Nr: 3734-12.2007.811.0040

 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: INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ROGERIO DUTRA ELEGDA, EVERTON 

CARLOS KARNOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BORCATH BARBERI - 

OAB:38689, CRISTINA BURATO - OAB:MT018.484, DIEGO ARTURO 

RESENDE URRESTA - OAB:37298, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT, 

MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA em desfavor de MAURO ROGÉRIO DUTRA ELEGDA e 

EVERTON CARLOS KARNOPP, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

§1º do Novo Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pela parte 

autora.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

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

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 06 de Setembro 

de 2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99223 Nr: 1833-96.2013.811.0040

 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: LUCEMA RENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 Autos nº 1833-96.2013.811.0040 – Código: 99223.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor informado, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo 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.: 107682 Nr: 217-52.2014.811.0040

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

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO SILVA FRAZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 217-52.2014.811.0040 – Código: 107682.

 Vistos etc.

 Diante da impossibilidade de citação do devedor nos endereços 

constantes dos autos, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo 120 (cento 

e vinte) dias, conforme requerido à fl. 70.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 1134-37.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MAZIERO POZZOBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MORISA SANT ANA DE 

OLIVEIRA DE AVILA - OAB:10263-B

 Autos nº 1134-37.2015.811.0040 – Código: 122895.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor informado, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 124008 Nr: 1838-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO WITTE, ALBERTO WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Autos nº 1838-50.2015.811.0040 – Código Apolo: 124008.

 Vistos etc.

 Segue anexo alvará de liberação, o qual deve ser encaminhado ao 

Departamento competente do TJ/MT para as providências pertinentes, na 

forma do disposto no art. 451 da CNGC/MT.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 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.: 135797 Nr: 8338-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOGLAS MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8338-35.2015.811.0040 – Código: 135797.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 86, alínea “a”, devendo a Secretaria da Vara 

proceder à inclusão da restrição pugnada através do Sistema Renajud.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado de 

busca e apreensão e a citação do requerido.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144354 Nr: 1046-62.2016.811.0040

 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: VALDENIR LUIZ GASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN DIOR VILLAVICENCIO, NILCI MARLI 

RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Certidão

Certifico e dou fé que foi REDESIGNADA A PERÍCIA, a pedido do perito, 

para o dia 13/04/2018, no horário anteriormente agendado, no Fórum da 

Comarca de Sorriso/MT.

 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103050 Nr: 6024-87.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO DAGUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOITA VERDE SERVIÇOS AGRICOLAS E 

TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para entrega dos autos nesta 

Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48682 Nr: 5606-28.2008.811.0040

 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: SADI LEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI, JANISCE APARECIDA BOSO 

SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A, JUAREZ 

PAULO SECCHI - OAB:10.483, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para entrega dos autos nesta 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51618 Nr: 1988-41.2009.811.0040

 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: GILSON FERRUCIO PINESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE - IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678, WILSON PEDROZA REZENDE - OAB:/MT 2924

 Autos nº 2009/171 (Cod. 51618)

Vistos etc.

Previamente análise da manifestação de fl. 199-200, ante o decurso do 

prazo pugnada à fl. 201, INTIME-SE O EMBARGANTE para manifestar 

acerca do cumprimento da precatória no prazo de 5 dias.

 Decorrido o prazo,conclusos.

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.: 56078 Nr: 144-22.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIMIANO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 144-22.2010.811.0040 – Código: 56078.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

requerido às fls. 138/139.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

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.: 99868 Nr: 2552-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 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, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, 

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B/TO, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Autos nº 2552-78.2013.811.0040 – Código: 99868.

 Vistos etc.

 Ante o lapso temporal transcorrido desde o petitório de fl. 144, 

DETERMINO a intimação da 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 3449-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES 

MARQUESAN DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Autos n° 3449-09.2013.811.0040 – Código 100666.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora do imóvel indicado no petitório de fl. 70, cuja matrícula 

se encontra acostada às fls. 72-73.

 Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC).

 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.

 INTIME-SE 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-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 38406 Nr: 1288-36.2007.811.0040

 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: BRUNO MARCIO MORENO ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALDAMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ROCHA PIMENTA DOS 

SANTOS - OAB:266122/SP, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - 

OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/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, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE e REQUERIDA, no prazo legal, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, haja vista o retorno dos autos da 

SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115800 Nr: 6941-72.2014.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para entrega dos autos nesta 

Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122663 Nr: 1006-17.2015.811.0040

 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: ORILTO CAETANO DE LIMA, CLAUMIR JOSE CENEDESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE LIMA, TUCA COMERCIO 

DE FRUTAS - JANDOTTI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, MARITIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, LARISSA INÁ 

GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, LUIS FRANCISCO SCHIEVANO 

BONASSI - OAB:67082/SP, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120/MT, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 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 a PARTE 

REQUERENTE e REQUERIDA, para comparecer(em) na audiência de 

Inquirição de Testemunha, designada para o dia 21 DE MARÇO DE 2018 às 

17h, à realizar-se nos autos de Carta Precatória nº 

1001630-86.2017.8.11.0005 - PJE, em tramite pela 1ª Vara Cível da 

Comarca de Diamantino/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128800 Nr: 4646-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEUSA CURIOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4646-28.2015.811.0040 – Código Apolo: 128800.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade da executada, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Sem prejuízo, 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.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000621-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANINE DAIANE POOTER (RÉU)

TRAUDI POOTER (RÉU)

 

Tendo em vista que decorreu o prazo do réu, devidamente citado, sem 

qualquer manifestação, impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte 

autora para requerer, no prazo legal, o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000400-64.2018.8.11.0040 

AUTOR: BEATRIZ LEMES RÉU: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO RCI BRASIL Vistos, e etc. Pretendem a parte autora a 

concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem 

manifestado entendimento no sentido de que o pedido de assistência 

judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição e, 

havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do requerente, nada 

impede de ordenar a comprovação do estado de pobreza, com a finalidade 

de avaliar as condições para o deferimento ou não do benefício, já que 

implica simples presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante 

prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil ao prever que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa natural”, nada 

impede que seja determinado à parte a comprovação de suas alegações. 

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 

presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000538-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000538-31.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EMBARGADO: SOYGRAIN 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos, e etc. Intime a 

parte autora, por meio de seu advogado mediante publicação no DJE, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

façam-me os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000656-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO RUARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000656-07.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: EUGENIO RUARO 

Vistos, e etc. Intime a parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000692-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TIAGO BANDEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000692-49.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

FRANCISCO TIAGO BANDEIRA DE ARAUJO Vistos, e etc. Intime a parte 

autora, por meio de seu advogado mediante publicação no DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

façam-me os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000702-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEMES CLEITON SILVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000702-93.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JEMES CLEITON SILVEIRA SILVA 

Vistos, e etc. Intime a parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000655-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000655-22.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

REQUERIDO: SERASA S/A., BANCO DO BRASIL S/A Vistos, e etc. 

Analisando o valor da causa imputado na inicial (R$ 5.000,00), constato 

que o mesmo destoa do valor econômico almejado, vez que o autor, 

apesar de requerer R$ 5.000,00 de danos morais, visa discutir uma 

inclusão na Serasa no valor de R$ 927.450,00. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é tranquila ao definir que, “(...) se o valor atribuído a 

causa não é equivalente ao valor econômico almejado, e, não houver 

impugnação pela parte adversa, é possível ao juiz, de ofício, determinar 

sua correção (...)”. (STJ – 4ª T. AgRg no Ag 706.026/GO. Trecho do voto 

do Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. J. 10/11/2009. DJe 23/11/2009). Em 

outras palavras, “(...) Se existe uma discrepância relevante entre o valor 

dado à causa e o seu efetivo conteúdo econômico, de modo a causar 

gravame ao direito do erário, que é indisponível, cabe ao Juiz determinar a 

correção da disparidade (...)”. (STJ – 3ª T. REsp. 168.292/GO. Rel. Min. 

Antônio de Pádua Ribeiro. J. 10/04/2001. DJ 28/05/2001). Corroborando o 

raciocínio: “(...) O valor da causa extrai-se do benefício econômico 

pretendido através da tutela jurisdicional. Exegese dos arts. 258, 259 e 

260 do CPC. Possibilidade do Juízo de primeiro grau determinar a emenda 

da inicial, para que a parte ajuste o valor causa ao conteúdo econômico da 

demanda. Precedentes: REsp. 572.536/PR, DJU 27.06.05, AgRg no Ag 

460.638/RJ, DJU 23.06.03 e REsp. 165.355/MG, DJU 14.12.98 (...)”. (STJ – 

1ª T. REsp 876.812/RS. Rel. Ministro Luiz Fux. J. 11/11/2008. DJe 

01/12/2008). “(...) É cabível a modificação ex officio do valor atribuído à 

causa na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância 

em comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes 

(...)”. (STJ – 2ª T. AgRg no REsp 1096573/RJ. Rel. Ministro Castro Meira. J. 

05/02/2009. DJe 02/03/2009). Assim sendo, determino que o autor retifique 

o valor da causa inicial e recolha a diferença das custas processuais, 

consoante a presente decisão, ambos no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito. Transcorrido o prazo sem 

cumprimento, certifique-se, voltando-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003492-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CASAGRANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003492-21.2016.8.11.0040 

AUTOR: OSMAR CASAGRANDE RÉU: AYMORE Vistos, e etc. Pretende a 

parte autora a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que 

não possui condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o pedido de 

assistência judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria 

petição e, havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do 

requerente, nada impede de ordenar a comprovação do estado de 

pobreza, com a finalidade de avaliar as condições para o deferimento ou 

não do benefício, já que implica simples presunção iuris tantum, suscetível 

de ser elidida mediante prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do 

artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil ao prever que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa 

natural”, nada impede que seja determinado à parte a comprovação de 

suas alegações. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 

presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PASSONI (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (REQUERENTE)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (REQUERENTE)

ADAIL PASSONI (REQUERENTE)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGO JORGE BARBIAN (REQUERIDO)

IVO WEINCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

SABRINNE FERREIRA OLIVEIRA SEVERO OAB - MG110569 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXSANDRO DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

GENTILE DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1003619-56.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO PASSONI, ADAIL PASSONI, MARIA DE 

LOURDES ALVAREZ, CLAUDEMIR PASSONI, CONCEICAO APARECIDA 

DASQUEVE PASSONI, SERGIO SEBASTIAO RAVAZI, MARIA REGINA 

PASSONI RAVAZI, ANTONIA MANDOTTI PASSONI, NEDIR BOCHINI 

PASSONI REQUERIDO: INGO JORGE BARBIAN, IVO WEINCH Vistos, e etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVO WEINCH à decisão 

proferida no id. 10440422, alegando omissão no julgado por entender que 

o juízo não apreciou o pedido de reconhecimento de preclusão do prazo 
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de impugnação a contestação, bem como de pagamento em dobro das 

custas processuais. A parte contraria manifestou pela improcedência dos 

embargos. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que os embargos de 

declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou 

decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de reconhecimento 

da preclusão temporal para apresentação da impugnação, analisando os 

autos, verifico que, mesmo que a impugnação houvesse sido protocolada 

a destempo, não restou demonstrado nos autos que houve qualquer 

prejuízo aos requeridos, logo, não há que se falar em desentranhamento 

da mesma. No mais, quanto ao pedido de pagamento em dobro das custas 

processuais, compulsando os autos, especialmente na decisão inicial, 

verifica-se que o juízo determinou que a parte autora comprovasse o 

recolhimento das custas e taxas processuais, no prazo de 15 dias, o que 

fora atendido pelos requerentes, não houve determinação para que 

pagasse em dobro, logo, não verifico, in casu, a existência de quaisquer 

das hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, mormente quando 

inexistem na decisão embargada omissão, contradição ou obscuridade. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO 

CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis 

somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no 

julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas 

hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a 

possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e 

já decidida. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre 

tese apresentada tão somente nos embargos de declaração. Embargos de 

Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Opostos nos 

autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 67736/2015 -Classe: 

CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. Julgamento: 22/9/2015. 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), EMBARGADO - ELVIRA 

ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). KATYA REGINA NOVAK 

DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. 

Com efeito, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de reformar, 

e não de integrar a decisão embargada, uma vez que a decisão foi 

proferida de acordo com as provas constantes nos autos. No entanto, os 

embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, consoante 

pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o julgado 

não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu 

exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, não se constata 

nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma 

vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que 

a contradição revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um 

mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes apontam contradição 

do feito embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a 

respaldar a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015). Nesse cenário, incumbe à embargante recorrer 

adequadamente da decisão INICIAL proferida por este Juízo, já que não se 

fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos de 

declaração. Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, porém, REJEITO-OS. No mais, 

considerando que a parte requerida postulou pela realização de perícia, 

NOMEIO a SRª RENATA LODI CASON, avaliadora de imóveis, devendo as 

partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento 

ou a suspeição do perita (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) 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 NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC), 

voltando-me conclusos. Sem prejuízo, considerando que a parte requerida 

pugnou pela realização da audiência de conciliação e que o NCPC 

estabelece que: Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: V - promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais; DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo as partes serem intimadas com antecedência, 

restando consignado que 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. Ao final, especialmente no id 11223268, a parte 

autora postula para que os autores dos embargos de terceiro 

(arrendatários do imóvel em litigio) sejam intimados para cumprir a liminar já 

deferida. Analisando os autos, verifico que o pedido merece ser acolhido, 

vez que já fora deferido pelo juízo o sequestro do imóvel, bem como de 

parte dos frutos e rendimentos decorrentes da exploração econômica do 

mesmo, a qual decorre do valor fixado pelo arrendamento do imóvel, ou 

seja 14.000 sacas por ano safra (ids. 4510429 e 4760948). Sendo que tal 

decisão já foi objeto de agravo de instrumento não acolhido, bem como foi 

indeferida liminar para suspender referido sequestro, nos embargos de 

terceiro apenso a estes autos. Diante disso, INTIME-SE os terceiros 

ALEXANDRE DEL SANT, ANDERSON DEL SANT R GEAN FERNANDO DEL 

SANT, para que depositem em juízo, vinculado a este o processo, no 

prazo de 05 dias, a quantia de 14.000 sacas de soja de 60 kg ou o 

equivalente em dinheiro, baseando-se no preço do dia, referente ao 

arrendamento da safra 2017/2018. INTIME-SE. CUMPRA-SE.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1003619-56.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO PASSONI, ADAIL PASSONI, MARIA DE 

LOURDES ALVAREZ, CLAUDEMIR PASSONI, CONCEICAO APARECIDA 

DASQUEVE PASSONI, SERGIO SEBASTIAO RAVAZI, MARIA REGINA 

PASSONI RAVAZI, ANTONIA MANDOTTI PASSONI, NEDIR BOCHINI 

PASSONI REQUERIDO: INGO JORGE BARBIAN, IVO WEINCH Vistos, e etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVO WEINCH à decisão 

proferida no id. 10440422, alegando omissão no julgado por entender que 

o juízo não apreciou o pedido de reconhecimento de preclusão do prazo 

de impugnação a contestação, bem como de pagamento em dobro das 

custas processuais. A parte contraria manifestou pela improcedência dos 

embargos. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que os embargos de 

declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou 

decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de reconhecimento 

da preclusão temporal para apresentação da impugnação, analisando os 

autos, verifico que, mesmo que a impugnação houvesse sido protocolada 

a destempo, não restou demonstrado nos autos que houve qualquer 

prejuízo aos requeridos, logo, não há que se falar em desentranhamento 

da mesma. No mais, quanto ao pedido de pagamento em dobro das custas 

processuais, compulsando os autos, especialmente na decisão inicial, 

verifica-se que o juízo determinou que a parte autora comprovasse o 

recolhimento das custas e taxas processuais, no prazo de 15 dias, o que 

fora atendido pelos requerentes, não houve determinação para que 

pagasse em dobro, logo, não verifico, in casu, a existência de quaisquer 

das hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, mormente quando 

inexistem na decisão embargada omissão, contradição ou obscuridade. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO 

CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis 

somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no 

julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas 

hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a 

possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e 

já decidida. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre 

tese apresentada tão somente nos embargos de declaração. Embargos de 

Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Opostos nos 

autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 67736/2015 -Classe: 

CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. Julgamento: 22/9/2015. 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), EMBARGADO - ELVIRA 

ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). KATYA REGINA NOVAK 

DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. 

Com efeito, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de reformar, 

e não de integrar a decisão embargada, uma vez que a decisão foi 

proferida de acordo com as provas constantes nos autos. No entanto, os 

embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, consoante 

pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o julgado 

não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu 

exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, não se constata 

nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma 

vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que 

a contradição revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um 

mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes apontam contradição 

do feito embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a 

respaldar a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015). Nesse cenário, incumbe à embargante recorrer 

adequadamente da decisão INICIAL proferida por este Juízo, já que não se 

fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos de 

declaração. Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, porém, REJEITO-OS. No mais, 

considerando que a parte requerida postulou pela realização de perícia, 

NOMEIO a SRª RENATA LODI CASON, avaliadora de imóveis, devendo as 

partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento 

ou a suspeição do perita (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) 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 NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC), 

voltando-me conclusos. Sem prejuízo, considerando que a parte requerida 

pugnou pela realização da audiência de conciliação e que o NCPC 

estabelece que: Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: V - promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais; DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo as partes serem intimadas com antecedência, 

restando consignado que 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. Ao final, especialmente no id 11223268, a parte 

autora postula para que os autores dos embargos de terceiro 

(arrendatários do imóvel em litigio) sejam intimados para cumprir a liminar já 

deferida. Analisando os autos, verifico que o pedido merece ser acolhido, 

vez que já fora deferido pelo juízo o sequestro do imóvel, bem como de 

parte dos frutos e rendimentos decorrentes da exploração econômica do 

mesmo, a qual decorre do valor fixado pelo arrendamento do imóvel, ou 

seja 14.000 sacas por ano safra (ids. 4510429 e 4760948). Sendo que tal 

decisão já foi objeto de agravo de instrumento não acolhido, bem como foi 

indeferida liminar para suspender referido sequestro, nos embargos de 

terceiro apenso a estes autos. Diante disso, INTIME-SE os terceiros 

ALEXANDRE DEL SANT, ANDERSON DEL SANT R GEAN FERNANDO DEL 

SANT, para que depositem em juízo, vinculado a este o processo, no 

prazo de 05 dias, a quantia de 14.000 sacas de soja de 60 kg ou o 

equivalente em dinheiro, baseando-se no preço do dia, referente ao 

arrendamento da safra 2017/2018. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)
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ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)
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IVO WEINCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

SABRINNE FERREIRA OLIVEIRA SEVERO OAB - MG110569 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXSANDRO DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

GENTILE DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que designo a data de 24 de abril de 2018, 

às 08:00 horas, para ser realizada a Sessão de Conciliação junto ao 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sorriso, 19 de 

fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92090 Nr: 3642-58.2012.811.0040

 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: VG, RMP, LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSELI INES REIS, 

para devolução dos autos nº 3642-58.2012.811.0040, Protocolo 92090, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111890 Nr: 3852-41.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCC, CSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, DIOGO ENDRES - OAB:79458/RS, JOÃO BATISTA 

VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BRAGA SOARES 

ALTOÉ - OAB:16126

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BATISTA 

VARELLA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

3852-41.2014.811.0040, Protocolo 111890, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105647 Nr: 8731-28.2013.811.0040

 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: VG, RMP, LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSELI INES REIS, 

para devolução dos autos nº 8731-28.2013.811.0040, Protocolo 105647, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93051 Nr: 4819-57.2012.811.0040

 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: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPTEPL-E-ERJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Vistos em correição.

O disposto no artigo 155 da CNGC/MT, o qual traz a seguinte redação:

“O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição 

de transferência, licenciamento e circulação, bem como averbação de 

registro de penhora.”

Assim, em consonância com o dispositivo supracitado, DETERMINO à Sra. 

Gestora Judiciária que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD e 

proceda a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM, 

por meio do sistema RENAJUD, referente ao veículo objeto da busca e 

apreensão.

Sem prejuízo, tendo em vista que o bem não fora localizado para 

apreensão, intime-se o autor a requerer o que de direito, no prazo de 05 

dias, podendo optar, inclusive, pela CONVERSÃO regulamentada no art. 

4.º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação da Lei n.º 6.071/74, sob 

pena de extinção.

Transcorrido o prazo sem manifestação, cumpra-se na forma do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das partes.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 06 de novembro de 2017.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1412 Nr: 507-34.1995.811.0040

 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 AROLDO DANIEL, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO

 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: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT, NEVIO 

MANFIO - OAB:16226-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2207 Nr: 367-63.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LUNARDELI LTDA., JOSÉ 

AROLDO DANIEL, MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17639 Nr: 1777-15.2003.811.0040

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

 PARTE AUTORA: COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 
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OAB:6602, OSVALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ CENTENARO - 

OAB:8.141/B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:8188/MT

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39123 Nr: 2034-98.2007.811.0040

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

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR SGARABOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56600 Nr: 493-25.2010.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.F.G. TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85008 Nr: 4303-71.2011.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > 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: OQUIDIO SCHILICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERGILIO PEREIRA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100876 Nr: 3684-73.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA TRANSPORTES DE CARGAS E 

MUDANÇAS LTDA -ME, JARBAS CARDOSO ABREU

 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:

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147325 Nr: 2676-56.2016.811.0040

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca SIEL/RENAJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para requerer o entender de direito, no prazo legal, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98723 Nr: 1301-25.2013.811.0040

 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: RAIMUNDO DOMINGOS DE JESUS, VS COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

RAIMUNDO DOMINGOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 “Vistos etc.

“Ante a ausência das testemunhas arroladas pela parte autora, 

HOMOLOGO a desistência tácita da oitiva.

Desse modo, declaro encerrada a instrução processual.

 Dê-se vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar 

pelo autor, para a apresentação das razões finais escritas, nos termos do 

artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na sequência, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000295-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL ANTONIO BAVARESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO LOPES MOREIRA (EMBARGADO)

JEFERSON DOS SANTOS REIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000295-87.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: GENTIL ANTONIO BAVARESCO EMBARGADO: ARNO 

LOPES MOREIRA, JEFERSON DOS SANTOS REIS Vistos, e etc. 

In ic ia lmente ,  apense-se  aos  au tos  de  execução n º 

1003765-63.2017.8.11.0040. Se no prazo, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, recebo os Embargos à Execução para discussão, 

deixando de atribuir efeito suspensivo por não visualizar, por ora, o 

periculum in mora para a concessão da tutela provisória, nos termos do 

artigo 919, do CPC. Intime-se o embargado/exequente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos (artigo 920, I, do CPC). 

Os demais pleitos constantes da petição inicial serão apreciados 

oportunamente, em sentença, após o sempre salutar contraditório. Sem 

prejuízo, considerando que o NCPC estabelece que: Art. 3o, § 3o A 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais; Considerando, ainda, que não fora oportunizada a 

conciliação as partes. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as 

partes serem intimadas com antecedência, restando consignado que 

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. Intime-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000579-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE DULCE REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000579-95.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ROSELENE DULCE REIS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, e etc. No id 11700463 

a parte autora se manifestou desistindo da ação. É o relatório. Decido. 

Considerando que o autor postulou pela extinção do feito e que a parte 

contrária ainda não foi citada, 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 defiro a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. 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: 1000369-44.2018.8.11.0040

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:

HENRIQUE EMIDIO MIGUEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000369-44.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: HENRIQUE EMIDIO MIGUEL VISTOS. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas e 

taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no 

art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000411-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRIGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000411-93.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO FRIGO VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. Na exordial, afirma o autor que a totalidade do 

débito devido pela parte requerida importa em de R$ 15.213,42 (quinze mil 

duzentos e treze reais e quarenta e dois centavos). Entretanto, nota-se 

que foi atribuído à causa o valor de R$4.073,67 (quatro mil setenta e três 

reais e sessenta e sete centavos). Assim, é cediço que, em ações desta 

natureza, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em 

aberto, o qual engloba as parcelas vencidas e vincendas. Nesse sentido, 

oportuno o julgado abaixo: 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 

p r o v i d o .  ( P r o c e s s o :  A I  2 0 3 1 0 1 6 7 9 2 0 1 6 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2031016-79.2016.8.26.0000. Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 

10/03/2016. Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 

14/03/2016.) Mais não é só. Compulsando os autos verifico que a parte 

autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não juntou aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

EMENDE a inicial no que tange ao valor da causa, nos termos do artigo 321 

do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder juntada do 

comprovante da taxa e custas judiciais, e, em sendo o caso, promover a 

complementação ao recolhimento das mesmas, sob pena de indeferimento 

e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000427-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RENATO BORTOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000427-81.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: FABIANO RENATO BORTOLOTTI REQUERIDO: CAIO CESAR 

VIEIRA DE FREITAS VISTOS. Diante da manifestação de Id. 9191105, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004606-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE 

AUTORA DA DECISÃO DO IID RETRO, BEM COMO QUE FOI DESIGNADA 

PARA o dia 13 de ABRIL de 2018, às 15 horas, para realização da sessão 

de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006756-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILETO CORTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO ALVES EPIFANIO (RÉU)

E. C. EPIFANIO AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (RÉU)

EDUARDO CAVAZZANA EPIFANIO (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 13 de ABRIL de 2018, 

às 14:30 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000291-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. (REQUERENTE)

J. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DE ARAUJO LIMA OAB - PA15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. H. D. B. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 20 de ABRIL de 2018, 

às 08 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000291-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. (REQUERENTE)

J. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DE ARAUJO LIMA OAB - PA15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. H. D. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000291-50.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: JESSICA ARIANE MORENO, MARIA ALICE MORENO 

REQUERIDO: FERNANDO HENRIQUE DOURADO BOLDRIN VISTOS. 1. 

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. 2. Preenchidos os 

requisitos legais, recebo a inicial. 3. Passo à análise do pedido liminar. Com 

efeito, a parte autora juntou documentos que, em tese, demonstram a 

existência de vínculo de consanguinidade entre a menor e o 

requerido/suposto pai. As mensagens de texto trocadas entre este e a 

genitora da infante por meio de aparelho celular (whatsapp) evidenciam 

que o requerido confirma a ocorrência de relação sexual na época da 

concepção. Ademais, as imagens de conta bancária apresentadas nos 

autos demonstram que o requerido Fernando Henrique efetuou diversos 

depósitos na conta da genitora da criança, visando auxiliá-la com as 

despesas da gestação. Presentes, portanto, fortes indícios de paternidade 

biológica, o que justifica o acolhimento do pleito de urgência. Assim, forte 

em tais argumentos, e observando a possibilidade financeira do suposto 

pai (diante dos depósitos efetuados em datas pretéritas) e a necessidade 

ora presumida da infante (criança com poucos meses de vida), ARBITRO 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 50% do salário mínimo vigente, devidos 

pelo requerido Fernando Henrique Dourado Boldrin à alimentanda Maria 

Alice Moreno, a partir da citação. 4. 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). 5. 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. 6. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 7. Oportunamente, ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000074-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000074-07.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: DINORI LACERDA FOGACA REQUERIDO: VALKIRIA AILSA 

SOUZA RODRIGUES VISTOS. 1. 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. 2. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

inicial. 3. 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). 4. 

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. 5. Para melhor análise da pretensão liminar, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial entre as partes junto à 

equipe técnica do Juízo. Com a juntada do laudo, vista ao MPE e conclusos 

na sequência. 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000184-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. I. R. (REQUERIDO)

H. R. M. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DA DECISÃO 

CONTIDA NO ID RETRO, BEM COMO DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

MEDIAÇÃO PARA O DIA 20/04/2018, ÀS 11 HORAS, NO CEJUSC. 

INFORME QUE, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR NÃO RESIDE NESTA 

COMARCA, O MESMO PODERÁ PARTICIPAR DE FORMA VIRTUAL E, 

HAVENDO INTERESSE, DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O CEJUSC 

DE SORRISO, ATRAVÉS DO TELEFONE 66- 3545 8213, COM 

ANTECEDÊNCIA DE 05 DIAS DA DATA DA AUDIÊNCIA.

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

Processo Número: 1002678-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002678-72.2017.8.11.0040 

AUTOR: AGERUSA SEGHETTO RÉU: RAFAEL PORFIRIO VILHALBA 

VISTOS. 1. Acompanho o parecer ministerial de id 10519539, e INDEFIRO o 

pleito de id 9197204, com base no artigo 531 do Código de Processo Civil. 

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 

2018, às 16:00 horas, observando-se as determinações dos arts. 357 e 

455 e ss do NCPC. 3. Intimem-se. 4. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1002678-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002678-72.2017.8.11.0040 

AUTOR: AGERUSA SEGHETTO RÉU: RAFAEL PORFIRIO VILHALBA 

VISTOS. 1. Acompanho o parecer ministerial de id 10519539, e INDEFIRO o 

pleito de id 9197204, com base no artigo 531 do Código de Processo Civil. 

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 

2018, às 16:00 horas, observando-se as determinações dos arts. 357 e 

455 e ss do NCPC. 3. Intimem-se. 4. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118630 Nr: 9072-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO, ERCIO LUIZ MURARO, ELAINE MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que foi designada data para Perícia, o dia 23/02/2018, 

às 09:30 horas, com o Perito Judicial Luciano Ricardo Spanhol.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87503 Nr: 7007-57.2011.811.0040

 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: ÉLCIO ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR IMOBILIÁRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:8.140-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMAN 

ZAMBENEDETI - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079/MT

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, em cumprimento à Seção 16, do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da PARTE AUTORA, via DJE, acerca da restituição do prazo em 

relação a intimação do impulsionamento de fls. 262, nos termos do art. 221 

do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 153810 Nr: 5758-95.2016.811.0040

 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: DEOCLESIO RAUL CARBONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FRANCISCO BOLDORI, JUCELINO 

FONTANA (ESPOLIO), IVANIA TEREZINHA FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, 

NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 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, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 186664 Nr: 2087-93.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR FAZENDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 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, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116275 Nr: 7308-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: DÉCIO JOÃO RECH, VANIR INÊS RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBISLEY DE SOUZA SILVA, CRISTIANE LUMI 

INABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

reconhecendo a ilegitimidade passiva do requerido RUBISLEY DE SOUZA 

SILVA. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, CONDENO os autores ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido Rubisley de 

Souza Silva, que fixo em 10% sobre o valor da causa.Lado outro, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil, julgando PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para CONDENAR a requerida 

CRISTIANE LUMI INABA ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos 

desde maio de 2014, até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de 

juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela do 

aluguel. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, CONDENO a 

requerida Cristiane Lumi Inaba ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor dos autores, que FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC)Após o trânsito em 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95191 Nr: 7021-07.2012.811.0040

 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: SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, JUAREZ 

PAULO SECCHI - OAB:10.483, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais) a parte requerente, referentes à 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, bem como ao pagamento de R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), referentes às despesas médicas, tudo acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 

580 do STJ), descontados valores eventualmente recebidos 

administrativamente.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 488 Nr: 998-70.1997.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFER ADMINISTRAÇÃO E CONSÓRCIOS 

LTDA, ADÃO VARGAS RODRIGUES, ZAQUEU ARAUJO SILVA, JOSE 

PROTASIO ESTEVAM, JOSE DIAS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a fim de intimar o advogado da parte autora, via DJE, para 

comprovar nos autos a distribuição da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43875 Nr: 884-48.2008.811.0040

 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: BRUNO DE MARCHI (espólio), ADEMAR DE MARCHI, 

SONIA MARIA MACACARI DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO, MARIA 

ISOLINA LOURENÇO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

- OAB:4050-B

 CONHEÇO, todavia, REJEITO os embargos declaratórios de 669/670 e 

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios de fls. 665/668, para 

tão somente inverter as datas citadas no segundo parágrafo de fls. 

656-verso, devendo constar que "Em 17 de novembro de 2004, a ação 

fora protocolada na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, e em 13 de 

outubro de 2010, a ação fora recebida.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82217 Nr: 1090-57.2011.811.0040

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

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP, ITR, OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, jose arnaldo janssen nogueira - OAB:19.081-a, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5.726-B/MT

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte EXECUTADA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003739-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLE CRISTINA COELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003739-65.2017.8.11.0040 

AUTOR: KEILLE CRISTINA COELLI RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por KEILLI CRISTINA COELI, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, na qual aduz que é funcionária da empresa Rota Oeste, 

na função de atendente de pedágio e, na data de 12/03/2017, um veículo 

parou na sua cabine, tendo o condutor informado que o mesmo era uma 

viatura da Polícia Civil, porém, sem qualquer identificação, momento em que 

solicitou o cartão de identificação do veículo, sendo constatado que o 

mesmo não estava cadastrado no sistema. Alega que entrou em contato, 

via telefone, com o controlador do pedágio, tendo informado o condutor do 

veículo que o pagamento do pedágio deveria ser realizado, já que o 

veículo não estava cadastrado no sistema como viatura policial. Sustenta 

que, nesse instante, o servidor público estadual, Delegado de Polícia 

Sérgio Ribeiro de Araujo, que trafegava no banco de passageiros, desceu 

do veículo e se dirigiu até sua cabine, desferindo palavras de baixo calão 

e ameaçadoras, puxando-a, de forma violenta, pelo braço, utilizando uma 

arma de fogo, forçando-a para que a mesma abrisse as portas do túnel de 

acesso privativo, usada somente por funcionários, dando voz de prisão à 

requerente. Assim, requer seja indenizada pelos danos morais sofridos, 

pelo abuso de autoridade ocasionado pelo preposto do Estado de Mato 

Grosso. Com a inicial juntou documentos. Recebida a inicial foi determinada 

a citação do requerido (Num. 9329599). O requerido apresentou 

contestação (Num. 9461089), alegando a preliminar de ilegitimidade 

passiva, sob o argumento de que não ficou comprovado que o Delegado 

de Polícia estaria agindo como preposto, naquele momento, do Estado de 

Mato Grosso, pugnando, ainda, pela denunciação da lide ao referido 

agente público. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer seja 

fixada indenização em valor aquém ao pugnado na inicial, privilegiando o 

princípio da razoabilidade. Impugnação à contestação no Num. 9835574, 

ratificando os pedidos iniciais. O feito fora saneado no Num. 9840712, 

momento em que foi rejeitada a preliminar arguida pelo requerido de 

denunciação à lide, fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento 

fora realizada em 28/11/2017 (Num. 10903911), tendo sido inquiridas 

testemunhas da parte autora, a qual apresentou memoriais remissivos à 

inicial, ficando prejudicada a apresentação de memorais pelo requerido, 

ante sua ausência no ato. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Como dito, trata-se de ação de indenização na qual a parte autora 

requer seja indenizada pelos supostos danos morais, sofridos em razão 

do suposto abuso de autoridade ocasionado pelo preposto do Estado de 

Mato Grosso. Inicialmente, registro que a responsabilidade da ré, por ser 

objetiva, exige da parte autora a demonstração dos danos sofridos e do 

nexo causal entre a conduta, omissiva ou comissiva, do ente público, e 

tais prejuízos, de modo que incumbia ao requerido, a fim de se eximir do 

dever de indenizar, demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior 

ou de culpa exclusiva da vítima, o que inocorreu. Consta da narrativa da 

ocorrência constante no BO (Num. 9136154) lavrado, tendo como 

comunicante o Coordenador da Praça do Pedágio da BR 163, Trecho 

Sorriso/Sinop, que: “No dia 12/03/17, por volta das 14h15min, uma viatura 

descaracterizada da Polícia Civil de MT de placa QBY-7704, parou em uma 

cabine onde se encontrava a funcionária Keilli Cristina Coeli e então estes 

apresentaram o cartão de abastecimento da referida viatura, no entanto, 

foi comunicado que a mesma não estava cadastrada no sistema, sendo 

que então a operadora ligou para o controlador de pedágio Marcio Roberto 
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de Oliveira para resolver o problema e a operadora foi comunicada que a 

viatura não estava mesmo cadastrada. Diante disso, a pessoa de Sergio 

Ribeiro Araujo desceu do banco de trás da viatura e invadiu a cabine da 

operadora Keilli, puxando-a pelo braço e coagindo (grifei) a mesma a abrir 

as portas do túnel de acesso privado e restrito somente para funcionários 

e dando voz de prisão a mesma. Na entrada de acesso o túnel Sergio 

saca sua arma constrangendo a operadora forçando a mesma (grifei) a 

abrir as portas até o local de acesso ao controlador. Narram as vitimas 

que a todo momento a pessoa de Sergio Ribeiro xingava e foi agressivo 

com os funcionários (grifei). Todo fato foi gravado pelas câmeras da 

praça do pedágio”. Outrossim, pelo vídeo registrado pela Câmera do Posto 

de Pedágio em que os fatos ocorreram (Num. 9136334), não há dúvidas 

que o Delegado de Polícia, preposto do requerido, agiu com excessos, 

especialmente quando entrou na cabine da funcionária, ora requerente, 

pegou-a pelo braço e a empurrou, inclusive com arma em punho, pelos 

corredores do Posto de Pedágio. Ademais, as testemunhas inquiridas em 

Juízo (Nums. 10903958, 10904021 e 10903995) ratificaram as 

informações constantes no BO e no vídeo anexos aos autos, quanto a 

abordagem e o abalo psicológico sofrido pela autora. Pois bem, embora a 

requerente não tenha aberto a cancela do Pedágio após a ordem legal do 

Delegado de Polícia, que, segundo consta, atendia ocorrência policial, 

poderia se questionar a ocorrência de crime de desobediência, previsto no 

artigo 330, do Código Penal. Porém, nesse caso, caberia ao referido 

funcionário público, ora Delegado, ter cientificado a autora da infração ora 

cometida, com a posterior lavratura e instauração de procedimento de 

Termo Circunstanciado de Ocorrência (procedimento padrão), porém não 

foi essa a atitude estabelecida. Ocorre que o crime de desobediência, que, 

em tese, poder-se-ia questionar, sequer dá azo à prisão em flagrante 

(crime de menor potencial ofensivo, de competência dos Juizados 

Especiais), tendo, como dito, o preposto do requerido agido com excesso 

quando a empurrou e ameaçou, inclusive ostentando arma de fogo, em 

detrimento do procedimento escorreito, qual seja, a lavratura de TCO, 

ainda que em momento subsequente. In casu, mesmo se não houvesse 

tempo para a momentânea lavratura do TCO, sendo a imediata passagem 

policial imprescindível, seria menos lesivo a passagem forçada pela 

cancela, danificando-se, eventualmente, a coisa (cancela), não a pessoa, 

com posterior justificativa, por parte da autoridade policial, acerca dos 

motivos de impossibilidade de espera (diligências policiais urgentes, 

perseguição policial, etc.), mas sem abordar fisicamente a atendente do 

posto de pedágio. Nesta hipótese, discutir-se-ia, posteriormente, eventuais 

danos à cancela e suas justificativas, mas a atendente não seria 

desproporcionalmente constrangida, especialmente se estava, 

simplesmente, cumprindo ordens de seu superior, com o que resta 

demonstrada que a atitude tomada pelo Delegado de Polícia (agressiva 

abordagem), além de descabida para situação, pois, repita-se, não 

implicava hipótese de prisão em flagrante, foi desnecessária, eis que 

havia alternativa menos restritiva para o desiderato, com o que resta 

ferido o segundo elemento do princípio da proporcionalidade (necessidade 

ou indispensabilidade). Em síntese, restou demonstrada a conduta 

praticada pelo agente público em desconformidade com os procedimentos 

convencionais/legais, qualificada por excesso/arbitrariedade, o que torna 

o ato abarcado de ilicitude, além do que proporcionou, à autora, o abalo 

moral, por ser abordada daquela forma em seu ambiente de trabalho. Tal 

circunstância se torna mais evidente, descabida e excessiva na medida 

em que o agente público, exorbitando os limites do que seria razoável ao 

caso, para além de puxar e empurrar a autora pelo braço, ainda a 

constrangeu ao sacar arma de fogo, notadamente pelo fato da autora não 

oferecer qualquer risco que demandasse o saque. Nesse sentido, ficaram 

configurados os danos morais experimentados pela requerente, que foi 

puxada, empurrada e constrangida, inclusive com apresentação ostensiva 

de arma de fogo, de forma injustificada, pelo agente público, surgindo para 

o Estado a responsabilidade em arcar com o pagamento de indenização, 

diante da sua responsabilidade objetiva, prescrita no artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –– EXCESSO 

NA ABORDAGEM POLICIAL - AGRESSÃO FÍSICA – LESÃO CORPORAL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR 

- CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o 

nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido pela 

vítima, o Estado responde objetivamente pelos danos causados, a teor do 

§ 6º, artigo 37, da Constituição Federal. Na hipótese, houve excesso e 

abuso de poder dos policiais militares que fraturou o braço da vítima ao 

fazer a sua interceptação e abordagem por esta pilotando sem capacete e 

evadir-se do local que se encontravam os policiais”. (TJMT. Segunda 

Câmara De Direito Público E Coletivo . Ap 30344/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, J. 27/01/2015, DJE 05/02/2015) 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO POR POLICIAIS MILITARES – ABUSO 

DE PODER – LESÕES CORPORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

ESTADO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM REDUZIDO – 

JUROS DE MORA – ARTIGO 1º-F ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009 – 

PROVIMENTO. Havendo o nexo causal entre a conduta do agente estatal e 

o dano sofrido pela vítima, o Estado responde objetivamente pelos danos 

causados, a teor do § 6º, artigo 37, da Constituição Federal. Na hipótese, 

houve abuso de poder dos policiais militares, que agiram com excesso ao 

agredir o autor, que estava apartando briga em evento festivo, ofendendo, 

assim, a integridade moral e corporal da vítima. O dano moral exsurge do 

constrangimento experimentado pelo autor, ao ser submetido às 

agressões físicas, que o atinge tanto em sua honra objetiva, quanto na 

subjetiva, cabendo ao Estado o dever de indenizar, como forma de 

minimizar os danos. In casu, justifica--se a redução do quantum arbitrado, 

que se mostrou desarrazoado, merecendo ser reduzido, conforme os 

critérios de proporcionalidade e razoabilidade aferidos no caso. Para a 

fixação dos juros de mora, impõe a aplicação do regramento contido no 

artigo 5º da Lei nº 11.960/2009.” (TJMT. Quarta Câmara Cível, Apelação / 

Reexame Necessário , 47638/2012, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 

28/05/2013, DJE. 29/08/2013) Quanto à fixação do valor da indenização, 

deve pautar--se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, 

nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Mas também que 

não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de se 

razoável. Para atender aos preceitos da responsabilização com 

razoabilidade, arbitro a condenação em R$15.000,00 (quinze mil reais). 

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título 

de danos morais à parte autora. Sobre a condenação, quanto à correção 

monetária aplica-se (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença 

(Súmula 362 do STJ). Por outro lado, quanto à fixação dos juros, serão 

calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir 

do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ). Condeno a 

parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência ao 

procurador da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do NCPC. Deixo registrado que 

o requerido ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2.001. Deixo de remeter os autos para remessa necessária, nos 

termos do que dispõe o artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, o que deverá ser certificado e não havendo 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004989-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004989-36.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA 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 
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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 26/11/15 (Num. 10831750) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 26/09/17 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 

08h30min 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: 1005049-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL ORLANDO ALVES CARVALHO (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: 1005049-09.2017.8.11.0040 

AUTOR: MANUEL ORLANDO ALVES CARVALHO 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 o requerimento do benefício 

se deu em 26/07/17 (Num. 10518926) 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. 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 

08h20min 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: 1005048-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMAR VIEIRA BATISTA (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: 1005048-24.2017.8.11.0040 

AUTOR: ADELMAR VIEIRA BATISTA 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 o requerimento do benefício 

se deu em 02/08/17 (Num. 10644605) 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 
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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 

08h10min 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: 1004465-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA CONCEICAO VERAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (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: 1004465-39.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA DAS DORES DA CONCEICAO VERAS 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 17/07/17 (Num. 9673840), termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 30/08/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização 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. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001117-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROVENA CAETANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 13/03/2018 às 08h40min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1,Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006354-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSIO FERREIRA LIMA (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: 1006354-28.2017.8.11.0040 

AUTOR: ALESSIO FERREIRA LIMA 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: 1001023-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (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: 1001023-65.2017.8.11.0040 

AUTOR: SEBASTIAO MARTINS BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da manifestação do perito 

retro, desconstituo-o do cargo e nomeio para atuar como expert deste 
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Juízo 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 

08h40min 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. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004162-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PIRES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (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: 1004162-25.2017.8.11.0040 

AUTOR: VILMAR PIRES DA SILVA 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 18/07/17 (Num. 9413648) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 14/08/17 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. ELIANA KAWAGUTI, 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 08h30min 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. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003711-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUNCAO PEREIRA DA SILVA (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: 1003711-97.2017.8.11.0040 

AUTOR: ASSUNCAO PEREIRA 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 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 o requerimento do benefício 

se deu em 28/05/15 (Num. 9114291) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 24/07/17 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. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, 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) 
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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 08h20min 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. Diante 

da informação constante nos autos de que o benefício concedido em 

tutela antecipada não foi implantado, 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, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado por 09 meses, nos termos art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, 

com a redação dada pela Lei n. 13457/2017. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002641-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PESQUISA E DESEN.ADM.CONTABILIDADE E ECONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CONSTANTINO MENEGUETI OAB - SP243476 (ADVOGADO)

ANDERSON ROMAO POLVEREL OAB - SP251509 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOSÉ LUIZ CORTES (TESTEMUNHA)

DILCEU ROSSATO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002641-45.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: FUNDACAO PESQUISA E DESEN.ADM.CONTABILIDADE E 

ECONOMIA EXECUTADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Diante da 

justificativa apresentada pela embargada no Num. 11759630, redesigno a 

audiência para o dia 09/05/2018, às 14:00 horas. Intime-se a embargada 

para indicar o endereço correto das testemunhas Dilceu Rossato e José 

Luiz Cortes, no prazo de 10 dias, procedendo-se, inclusive, com o 

recolhimento das diligências, sob pena de preclusão. Após, expeça-se 

mandado de intimação das testemunhas. Determino o contato telefônico 

com os procuradores das partes, a fim de comunicá-los da redesignação 

da audiência anteriormente aprazada, evitando, com isso, deslocamentos 

desnecessários. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004548-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LAZARA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (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: 1004548-55.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOANA LAZARA DE OLIVEIRA 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 13/02/17 (Num. 9710354), termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 01/09/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização 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. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002724-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDA MANFIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (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: 1002724-61.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARCIA FERNANDA MANFIO 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 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 
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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 03/05/17 (Num. 8029614) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 05/06/17 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. ELIANA KAWAGUTI, 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 09h00min 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. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003635-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDIMAR PEREIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (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: 1003635-73.2017.8.11.0040 

AUTOR: GLEIDIMAR PEREIRA REIS 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 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 23/05/17 (Num. 9077227) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 20/07/17 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. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, 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 08h50min 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. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005416-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE CORTIVO DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005416-33.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA IVONE CORTIVO DE SOUZA 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 18/10/16 (Num. 10368469) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 20/10/17, não há que se 
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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 14h45min 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: 1004944-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA CONCEICAO 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: 1004944-32.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROSILENE DA CONCEICAO 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 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 o requerimento do benefício 

se deu em 22/12/16 (Num. 10435015) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 25/09/17 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. ELIANA KAWAGUTI, 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 08h40min 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. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002742-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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: 1002742-82.2017.8.11.0040 

AUTOR: CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA LIMA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, 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 09h10min 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. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000091-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000091-43.2018.8.11.0040 

AUTOR: SEBASTIAO DOS SANTOS LUIZ RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência 

preliminar para o dia 22/03/18, às 13 horas a ser realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao COMPARECIMENTO, com as 

ADVERTÊNCIAS dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do NCPC, 

consignando que o prazo da RESPOSTA deverá obedecer à regra do art. 

335, do mesmo codex. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000333-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE SORRISO-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000333-02.2018.8.11.0040 

IMPETRANTE: FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP 

IMPETRADO: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE SORRISO-MT 

Vistos etc. Compulsando o pedido inicial, verifica-se que falta ao 

impetrante interesse de agir, capaz de subsidiar o pedido da liberação da 

madeira apreendida, por meio de ação de mandado de segurança. No 

caso, o mandado de segurança não se mostra o instrumento apto à 

aplicação do direito objetivo postulado, uma vez que a parte tem o 

instrumento processual próprio para pleitear a liberação da mercadoria 

apreendida (madeira), qual seja, o incidente de restituição junto ao juízo 

pelo qual foi distribuído o Termo Circunstanciado (art. 118 e seguintes do 

CPP). Nestas condições, afigura-se a ação mandamental inadequada para 

buscar restituição da mercadoria. Somente no caso de indeferimento 

injusto do pedido de restituição de coisas apreendidas, pelo Juízo pelo 

qual foi distribuído o TCO, é que o mandamus se mostraria admissível, e, 

ainda assim, para o juízo competente. Nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

APREENSÃO DE MADEIRA – CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DA 

MERCADORIA APREENDIDA – VIA INADEQUADA – MANDAMUS EXTINTO 

SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA 

DENEGADA. O mandado de segurança é via inadequada para restituição 

de madeira apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime 

ambiental”. (TJMT. Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, ReeNec 

46087/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, J. 26/06/2017, DJE 20/09/2017) 

Ademais, a liberação de mercadorias está condicionada à demonstração 

da licitude delas, o que requer dilação probatória, incabível em sede de 

mandamus. A propósito: “REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO — 

TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA — INQUÉRITO POLICIAL — 

QUESTÃO A DEMANDAR PRODUÇÃO PROBATÓRIA — NÃO CABIMENTO. 

PEDIDO DIRIGIDO À AUTORIDADE POLICIAL — ALEGAÇÃO DE DEMORA 

NA ANÁLISE — CONSEQUÊNCIA — FIXAÇÃO DE PRAZO, NÃO 

LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. Consoante compreensão firmada pelo Tribunal 

Mais Alto, direito líquido e certo [...] é aquele que se pode aferir de plano, 

tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. [...]. 

(STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo 

Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser [...] 

incontroversos e incontestáveis [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 

AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015); logo o mandado de 

segurança não se presta à liberação de veículo legalmente apreendido, 

como admite o próprio impetrante. (...) Sentença retificada.” (TJMT. 

Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, ReeNec 145110/2014, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, J.08/09/2015, DJE 17/09/2015) Ante ao 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes autos, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, VI, do Novo 

Código de Processo Civil, diante da inadequação da via eleita. Sem 

honorários, conforme Súmula nº. 512 do STF: “Não cabe condenação em 

honorários de advogado na ação de mandado de segurança.” e sem 

custas, tendo em vista o que prescreve o inciso XXII do artigo 10 da 

Constituição Estadual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

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

Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005019-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE WAGNER KLANDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (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: 1005019-71.2017.8.11.0040 

AUTOR: IVANETE WAGNER KLANDT 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 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 21/08/17 (Num. 10065390) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 27/09/17 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. ELIANA KAWAGUTI, 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 09h20min 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. Diante 

da informação constante nos autos de que o benefício concedido em 

tutela antecipada não foi implantado, 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, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado por 09 meses, contados da efetiva implantação, nos termos 

art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13457/2017. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005478-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(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: 1005478-73.2017.8.11.0040 

AUTOR: NEUZA FERREIRA DE SOUZA 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”. O requerimento do benefício se deu em 

28/10/11 (Num. 10415519) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 24/10/17, reconheço a 

prescrição das parcelas vencidas até 24/10/2012. Quanto aos valores 

não prescritos a partir dessa data, defiro a produção de prova pericial e 

para a sua realização nomeio para atuar como expert deste Juízo a Dra. 

ELIANA KAWAGUTI, 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 10h10min 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. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003152-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA PINTO DE ALMEIDA (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: 1003152-43.2017.8.11.0040 

AUTOR: SILVANIA PINTO DE ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Visando comprovar a qualidade 

de dependência da autora para com o de cujus, designo o dia 25/04/2018 

às 13h00min 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: 1002803-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. M. M. (AUTOR)

MARIA LUIZA MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE MENEGOL OAB - RS95338 (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002803-74.2016.8.11.0040 

AUTOR: MARIA LUIZA MULLER, DAVID GABRIEL MULLER MENEGOL RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES 

LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de ABRIL DE 2018, às 14:30h, 

registrando que as testemunhas a serem ouvidas em tal solenidade 

deverão ser arroladas no prazo de quinze dias a partir da intimação. 

Expeça-se carta precatória para inquirição da testemunha residente fora 

desta Comarca. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004857-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004857-76.2017.8.11.0040 

AUTOR: IVONETE RODRIGUES 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 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 óbito do de cujus se deu em 

02/01/17 (Num. 9851530) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 20/09/17, 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. Visando comprovar a qualidade 

de dependência da autora para com o de cujus, designo o dia 25/04/2018 

às 13h15min 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000990-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS PEDROTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

LEVINALDA GOMES DOS SANTOS OAB - 829.230.351-00 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000990-12.2016.8.11.0040 

AUTOR: DOUGLAS DOS SANTOS PEDROTTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Designo o dia 24 de maio de 2018, às 

10h20min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica nomeada nos autos. 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. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002865-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUMAN VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Dirla Neves Alves (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN OAB - 691.152.301-04 (CURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002865-17.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: MARIA NEUMAN VIEIRA NEVES REQUERIDO: DIRLA NEVES 

ALVES, MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO 

CURADOR: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN Vistos etc. Intime-se o curador 

especial nomeado nos autos à requerida Dirla (NPJ/UNIC) para apresentar 

contestação, no prazo legal. No mais, determino a INTIMAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SORRISO, através dos 

PROCURADORES ESTADUAL E MUNICIPAL, bem como dos SECRETÁRIOS 

ESTADUAL e MUNICIPAL DE SAÚDE, para que cumpram a obrigação de 

fazer objeto da presente ação, no prazo de 15 dias, providenciando a 

internação da requerida Dirla em clínica especializada em tratamento de 

usuários de substâncias entorpecentes, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, sem prejuízo do bloqueio de valores nas verbas 

públicas para satisfação do objeto da presente ação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000509-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO BALTAR FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000509-78.2018.8.11.0040 

AUTOR: BRUNO CARVALHO BALTAR FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Intime-se parte autora para que, no prazo de 15 

dias, proceda ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena 

de indeferimento da inicial. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 103944 Nr: 6985-28.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA - 

REPRES. LEGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de cinco dias, formalizar o 

parcelamento junto ao exequente, mediante a entrega do documento 

original do termo de parcelamento devidamente assinado, observando o 

pleito retro.

Após, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 124000 Nr: 1831-58.2015.811.0040

 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: LUCIANO TADEU DIAS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92675 Nr: 4261-85.2012.811.0040

 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: MARIA ILDA QUIRINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 96878 Nr: 8862-37.2012.811.0040

 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: AMADEUS CRISTINO

 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:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 
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presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97014 Nr: 9011-33.2012.811.0040

 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: LUCI DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 117025 Nr: 7926-41.2014.811.0040

 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: AMARILDO DE JESUS ALBUQUERQUE SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 41221 Nr: 4044-18.2007.811.0040

 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: JOSE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 41685 Nr: 4475-52.2007.811.0040

 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: MARIA LUCIDALVA TANIA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108316 Nr: 822-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61906 Nr: 5198-66.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação do perito nomeado às fls. 246, desconstituo-o do 

cargo e nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Fernando 

Zuniga, neurocirurgião, o qual poderá ser localizado no Hospital Nossa 

Senhora de

 Fátima e/ou Hospital Regional, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso, a fim de realizar a perícia indireta 

nos autos.

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 ao perito nomeado 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.

Intime-se o perito para designar dia e horário para realização da perícia, 

comunicando nos autos com antecedência mínima de 15 dias.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 106099 Nr: 9178-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADO, VALERIA CRISTINA RIBEIRO ALVES

 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:

 Trata-se de impugnação à execução em que o INSS alega excesso de 
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execução, aduzindo ser devida a quantia de R$16.866,01. Sustenta que o 

termo final dos valores pleiteados é a data de 03/12/2014, eis que o início 

do pagamento do benefício se deu em 04/12/2014. Alega que o termo 

inicial dos juros de mora é a data da citação que se deu em 24/03/2014 (fl. 

37vº). Por fim, aduz que o cálculo dos honorários advocatícios deve se 

dar tão somente até a data da prolação da sentença que se deu em 

28/10/2014 (fl. 51).

A parte exequente manifestou-se às fls. 78, concordando parcialmente 

quanto ao termo final da execução dos valores. Juntou novo cálculo às 

fls. 79-81.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

A parte impugnante alega que o valor devido ao exequente é de 

R$16.866,01 (soma dos atrasados com honorários).

 Compulsando os cálculos do executado, às fls. 74, verifico que os 

mesmos encontram-se corretos, eis que calculados desde 24/09/2013 

(DIB – fl. 51) até 03/12/2014 (dia anterior ao início do pagamento 

administrativamente – fl. 68), com juros de mora desde a citação 

(24/03/2014 – fl. 37vº), honorários em 10% das parcelas devidas até a 

prolação da sentença (10/2014 – fl. 51vº) e correção monetária nos 

termos do Manual de cálculos da JF.

Os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 79-81, continuam 

destoantes da realidade fática, eis que está calculando sobre as parcelas 

de 09/2013 e 12/2014 de forma integral, quando deveria ser de 24/09/2013 

a 03/12/2014.

Assim, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

manejada pelo INSS, a fim de homologar os cálculos de fls. 74, 

apresentado pelo executado, em relação às parcelas atrasadas e 

honorários advocatícios.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência 

ao procurador da parte executada, os quais fixo em R$1.000,00, nos 

termos do art. 85, do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 9932-55.2013.811.0040

 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: ROVENA CAETANO DA SILVA

 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:

 A parte exequente sustenta que não houve pagamento dos períodos de 

11/2016, 12/2016 e 02/2017 (fl. 296).

Ocorre que, pela simples leitura da relação de créditos de fl. 277, é 

possível divisar que as competências de 11/2016 e 12/2016 foram pagas 

em 12/01/2017 e a competência de 02/2017 em 03/03/2017.

Assim, intime-se a exequente para apresentar planilha dos atrasados, no 

prazo de 15 dias, nos exatos termos da decisão de fl. 288, a qual, 

inclusive, encontra-se alcançada pela preclusão, eis que não interposto 

qualquer recurso contra a mesma.

 Juntado aos autos o cálculo atualizado, manifeste-se a parte executada, 

no prazo de 15 dias.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), ficam os cálculos a 

serem juntados homologados e, expeça-se Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações constantes à fl. 288, bem como a renúncia ao valor 

excedente a 60 salários mínimos às fls. 283-284.

No mais, ante a concordância pelo executado do cálculo dos honorários 

advocatícios (fl. 290 – R$4.816,34), homologo-os e, determino, desde já, a 

expedição do competente RPV.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 50472 Nr: 768-08.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA KRIESER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, o fato da exequente ter juntado os documentos de fls. 80-82, 

ter realizado reclamação junto à ouvidoria e informado nos autos o 

descumprimento da liminar pelo requerido, por si só, não alteram a 

situação fática, na qual não foram encaminhados os documentos 

necessários, à implantação do benefício, requeridos pelo INSS à fl. 70. 

Ademais, o fato do INSS ter em seu poder o processo administrativo do 

benefício n. 533.336.537-3, do mesmo modo, não afasta a necessidade de 

encaminhamento dos documentos do benefício concedido judicialmente, 

em tutela antecipada nos autos, eis que encaminhado para a Gerência 

Executiva de Cuiabá/MT, órgão diverso do qual se encontram os 

documentos do processo administrativo (Agência da Previdência Social de 

Sorriso/MT). Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 143868 Nr: 744-33.2016.811.0040

 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: SALETE CAMPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fl. 88, uma vez que o Acórdão de fl. 80 ratificou a 

sentença de improcedência proferida nos autos às fls. 62-63.

Assim, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 90657 Nr: 2290-65.2012.811.0040

 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: LFDO, MARLI TERESINHA FILIPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, Érica Alves Diniz Porfirio - OAB:14027-MT, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENIR TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 125.253, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, CONDENANDO O REQUERIDO ESTADO 

DE MATO GROSSO ao PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, SENDO O VALOR DE R$50.000,00 (cinquenta mil reais), BEM 

COMO INDENIZAÇÃO CONSISTENTE EM PENSÃO VITALÍCIA MENSAL, NO 

IMPORTE DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES HÁ ÉPOCA, 

ATUALIZANDO-SE TAL VALOR NA MESMA DATA E PROPORÇÃO DOS 

AUMENTOS DO SALÁRIO MÍNIMO, DESDE O NASCIMENTO, resolvendo o 

feito com julgamento de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do 

NCPC.Outrossim, entendo presentes os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado, 

tanto que julgado o pleito procedente, enquanto que o periculum in mora é 

constatado pela condição social da mesma, a qual é totalmente 

incapacitada e dependente de cuidados, bem como é considerada 

hipossuficiente na acepção econômica e jurídica.Assim, presentes os 

requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o Estado de Mato Grosso proceda ao pagamento 
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de pensão mensal à parte autora, no valor acima fixado (02 salários 

mínimos), devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias. (...) . Sentença sujeita a remessa necessária, conforme disposto no 

art. artigo 496, I, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

requerimentos, remetam-se os autos à instância superior para exercício 

do duplo grau de jurisdição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE REGINA BELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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)

 

PROCESSO Nº 1000899-82.2017.8.11.0040 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 Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11472177, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011094-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO LUIZ NEGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR BINOTTO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8011094-12.2014.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD, para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação 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)

 

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: 1006325-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EULA JOSE DA SILVA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 15:00 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: 1006326-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY MIRANDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 15:10 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: 1006327-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FAUSTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 15:20 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: 1006328-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 15:30 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: 1006329-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DOS SANTOS (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 15:40 horas, nesta Comarca, ficando a 
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parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006330-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (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 15:50 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: 1006331-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 16:00 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: 1006332-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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 16:10 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: 1006333-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE SOUZA LOURENCO JUNIOR (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 16:20 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: 1006334-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA PERES DA CRUZ (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 16:30 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: 1005727-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFRET KLEGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1005727-24.2017.8.11.0040 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. 11799937).Sorriso/MT, 19 de 

fevereiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL CORREA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 16:40 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: 1006336-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELVAN DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 16:50 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: 1006337-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FAGUNDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 
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reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 17:00 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: 1001889-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAKOVSKI (REQUERIDO)

 

Processo: 1001889-10.2016.8.11.0040 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. 11799509).Sorriso/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006338-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADISON CARLOS REGO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 17:10 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: 1006339-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (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 17:20 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: 1006340-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 17:30 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: 1006341-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PINTO RIBEIRO CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 17:40 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: 1006342-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PINTO RIBEIRO CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 17:50 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: 1006343-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINHA TOMAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 18:00 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: 1006344-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJELSON ALBUQUERQUE PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 18:10 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: 1006345-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLIANE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 18:20 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: 1006347-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERREIRA DE PAULA (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 18:30 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: 1003772-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

CLEBER JUNIOR ROVANI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (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 10:10 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: 1000495-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FEITOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR TEREZINHA DAROIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000495-94.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO FEITOSA DE SOUSA 

REQUERIDO: ELENIR TEREZINHA DAROIT Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Retornem os autos à Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006681-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LADY LAURA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 10:40 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: 1004511-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENILDE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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 do teor da decisão (Id. 9751210) bem como acerca da data da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de ABRIL de 2018, às 

08:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito. DECISÃO: I - Em que pese 

a argumentação da parte 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 da 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. Sorriso/MT, 05 

de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005145-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LISTERNANDE FERREIRA 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 25 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: 1002804-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002804-25.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALEKSANDRO DIAS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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Trata-se de ação proposta por ALEKSANDRO DIAS em face de ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito 

e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. Quanto 

a preliminar entendo que não deve prosperar, pois não há qualquer 

pendencia antes do débito registrado pela reclamada, motivo que não se 

aplica a referida súmula. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 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, o que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". A empresa reclamada alega 

e demonstra que o reclamante apresenta outras restrições, no intuito de 

aplicabilidade da Sumula 385 STJ, contudo, não existe outras inscrições 

anteriores. No caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “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.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 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. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 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). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

08 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005146-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA RIBEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 25 de ABRIL de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006335-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL CORREA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11062747, intimando-a de que foi designado o 

dia 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 16H40MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006336-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELVAN DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11062749, intimando-a de que foi designado o 

dia 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 16H50MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006338-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADISON CARLOS REGO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11062753, intimando-a de que foi designado o 

dia 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 17H10MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLIANE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11063211, intimando-a de que foi designado o 

dia 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 18H20MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006681-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LADY LAURA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11219491, intimando-a de que foi designado o 

dia 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 10H40MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENILDE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 9692354, intimando-a de que foi designado o 

dia 25 DE ABRIL DE 2018 ÀS 08H00MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000469-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LEONARDO CESAR MORESCO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 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: 1002211-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MASSARINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (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: 

1002211-93.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO PAULO MASSARINE 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I – Tempestivo (Id. 10880609), 

recebo o recurso inominado (Id. 10749079), nos efeitos devolutivo e 

suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à parte 
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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: 8020071-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RAMALHO DIAS (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8020071-56.2015.8.11.0040 REQUERENTE: JULIANO RAMALHO DIAS 

REQUERIDO: OI S.A I – Tempestivo (Id. 10853185), recebo o recurso 

inominado (Id. 9412387), 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: 8010119-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO OTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 

8010119-19.2016.8.11.0040 REQUERENTE: VALDOMIRO OTERO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - Tempestivo 

(Id. 11149185), recebo o recurso inominado (Id. 6715432), 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: 8010761-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIVANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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: 

8010761-89.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA LUCIVANIA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO 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. 10518410), recebo o recurso inominado (Id. 

10423535), 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: 8010754-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIRO GUARNIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (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: 

8010754-97.2016.8.11.0040 REQUERENTE: WALDEMIRO GUARNIERI 

REQUERIDO: OI 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. 11297845), recebo o recurso inominado (Id. 7773746), 

nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a bem de evitar dano 

irreparável à parte recorrida, na medida em que ausente urgência extrema 

da recorrente 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: 1002964-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(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: 

1002964-84.2016.8.11.0040 REQUERENTE: CRISTIANO WEBER 

REQUERIDO: CLARO 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. 11345475), recebo o recurso inominado (Id. 

9008211), 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: 8010317-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DO SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010317-90.2015.8.11.0040 REQUERENTE: EDIVAN DO SANTOS RAMOS 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 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 
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postulada pela reclamante. II - Tempestivo (Id. 11386644), recebo o 

recurso inominado (Id. 10729315), 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: 1000903-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHOS ROMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1000903-22.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CARLINHOS ROMANO 

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. 10517505), recebo o recurso inominado (Id. 

10311629), 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: 8010249-43.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010249-43.2015.8.11.0040 REQUERENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP 

REQUERIDO: CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI 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. 9441821), 

recebo o recurso inominado (Id. 4886968), 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: 1003164-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA CONCEICAO COSTA (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: 

1003164-91.2016.8.11.0040 REQUERENTE: LUANA DA CONCEICAO 

COSTA 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. 10989686), recebo o recurso inominado (Id. 

9461055), 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: 1003713-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE OLIVA ZOLDAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (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: 

1003713-04.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MICHELE OLIVA ZOLDAN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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: 1003689-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANI FATIMA MAKUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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: 

1003689-73.2016.8.11.0040 REQUERENTE: VANI FATIMA MAKUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Certificada a intempestividade (Id. 11439135), 

deixo de receber o recurso interposto no (Id. 10871025) isso porque, o 

sistema registrou ciência da intimação da sentença para a reclamante no 

dia 14/11/2017 findando-se o prazo no dia 24/11/2017, ao passo em que a 

recorrente interpôs o recurso no dia 28/11/2017, e mesmo com a 

justificativa do (Id. 10871033) da mesma forma o recurso estaria 

intempestivo. II – Assim, cumpra-se integralmente a sentença proferida no 

Id. 10173220. III - Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENEIDE ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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: 
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1001646-32.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALDENEIDE ALVES DA 

FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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: 8011050-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STORER TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIZ STORER OAB - PR0054381A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011050-56.2015.8.11.0040 REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP REQUERIDO: STORER TRANSPORTES LTDA - ME 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 - Igualmente, optando a parte pela 

concessão da assistência judiciária gratuita, verificado indícios de 

situação financeira incompatível com as carências alegadas, deverá 

apresentar, no mesmo prazo estipulado acima, cópia de declaração de 

imposto de renda, ou outro documento hábil capaz de comprovar a real 

situação econômica da parte. IV - Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENILDA TEODORO DE CARVALHO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010544-46.2016.8.11.0040 REQUERENTE: RODRIGO CALEGARI 

REQUERIDO: IRENILDA TEODORO DE CARVALHO - ME 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 - Igualmente, optando a parte pela 

concessão da assistência judiciária gratuita, verificado indícios de 

situação financeira incompatível com as carências alegadas, deverá 

apresentar, no mesmo prazo estipulado acima, cópia de declaração de 

imposto de renda, ou outro documento hábil capaz de comprovar a real 

situação econômica da parte. IV – Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNEUZITA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001501-10.2016.8.11.0040 REQUERENTE: EUNEUZITA MONTEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I – Tempestivo (Id. 

9175556), recebo o recurso inominado (Id. 8817259), 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: 1000885-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA LEMES (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000885-98.2017.8.11.0040 REQUERENTE: KATIA APARECIDA LEMES 

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. 11042293), recebo o recurso inominado (Id. 

9847758), 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: 8011423-87.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-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: 

8011423-87.2015.8.11.0040 REQUERENTE: JAISON BARBIERI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - 

Tempestivo (Id. 11540188), recebo o recurso inominado (Id. 8106824), 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 
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resposta, certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO RODRIGUES (REQUERENTE)

CIBELI TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002870-05.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELSO RODRIGUES, CIBELI 

TREVELIN RODRIGUES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Alegam os 

reclamantes que contrataram serviço de transporte aéreo com a requerida 

para 3 pessoas, e que infelizmente o voo não aconteceu no horário 

marcado, tendo os autores chegado a seu destino com mais ou menos 6 

horas de atraso do previsto. O voo que partiria de Sorriso/MT foi 

cancelado de modo que tiveram que seguir percurso até Cuiabá/MT via 

ônibus. Ao chegarem na capital mato-grossense, não havia voo disponível 

para Guarulhos, sendo que os mesmos tiveram que desembarcar em 

Campinas/SP. Relatam que haviam pessoas os esperando em no 

aeroporto de Guarulhos, e que de lá se deslocariam até São Bernardo do 

Campo/SP, e que o desembarque em aeroporto diverso aumentou o 

percurso da viagem e tendo que arcar os mesmos com “despesas 

inimagináveis”. Relatam ainda que no retorno de Marília/SP a Sorriso/MT a 

requerente Cibeli não encontrou sua bagagem na esteira, e ao procurar 

informações foi informada que houve “over peso”. Relatam que o valor 

médio de uma passagem de Sorriso a Cuiabá custa R$113,95 e a aérea o 

valor de R$499,36, havendo aí uma diferença de R$385,41, totalizando 

R$1.156,23 a ser devolvido pela requerida, devendo tal valor ser pago na 

forma dobrada. Requer a restituição em dobro do valor da diferença das 

passagens aérea e terrestre, o que totaliza R$2.312,46 e a condenação 

das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$37.480,00. A companhia aérea não compareceu à audiência de 

conciliação, deixando ainda transcorrer in albis o prazo para 

apresentação da contestação, de modo que resta decretada sua revelia, 

nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Vale ressaltar que a revelia 

não conduz à procedência automática da demanda, mas apenas à 

presunção da veracidade dos fatos tal como relatos na petição inicial, e 

que, além disso, sua decretação não exime o autor de produzir provas 

mínimas que embasem seu direito. O art. 14 do CDC 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. (...) Assim, em que pese o 

cancelamento do voo, tenho que a companhia tentou minorar o danos, 

ofertando outras possibilidades aos passageiros do voo cancelado. Vale 

ressaltar que na cidade de Sorriso opera uma única companhia, com um 

único voo diário, sendo que não haveria a possibilidade de acomodar os 

autores em outro voo para o mesmo dia. Desse modo, tenho que a única 

alternativa que os requerentes possuíam para chegar até a Capital no 

mesmo dia era o deslocamento via terrestre. Quanto ao ressarcimento do 

valor das passagens, tenho que há claro excesso no pedido inicial. O 

trecho em que houve deslocamento terrestre foi apenas de Sorriso até 

Cuiabá, sendo que os demais trechos ocorreram via aérea. Assim, deve 

ser descontada a diferença entre o transporte aéreo e o terrestre 

somente com relação a tal trecho, e não levando-se em conta o preço total 

da viagem de ida. Como não há especificação de cada trecho separado, 

em consulta no site da requerida, cotando uma passagem do trecho 

Sorriso/MT a Cuiabá/MT, para daqui a 40 dias – antecedência essa da data 

da compra da passagem comprada pelos autores com relação ao voo em 

análise – verifico que tal viagem sai pelo valor de R$190,15 (cento e 

noventa reais e quinze centavos), de modo que a diferença ficaria no 

valor de R$76,20 por passagem, o que totaliza R$228,60 de diferença. 

Convém ressaltar, que não se aplica ao caso a repetição do indébito em 

dobro, como pretendido, pois não se trata de cobrança de valor 

posteriormente considerado indevido, nos termos do artigo 42, §único do 

CDC. No que se refere aos danos morais, venho entendendo serem os 

mesmos inocorrentes em casos como o dos autos, pois em que pese o 

cancelamento do voo, a empresa ofereceu assistência ao passageiro: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; Entretanto, 

no caso em apreço há uma peculiaridade, pois os autores contrataram os 

serviços de transporte de Sorriso/MT até Guarulhos/SP, tendo o 

desembarque ocorrido no aeroporto de Campinas/SP, não havendo notícia 

de que a empresa aérea tenha providenciado o deslocamento dos 

mesmos até o aeroporto de Guarulhos. Assim, entendo que houve falha 

na prestação dos serviços, o que certamente ocasionou transtornos aos 

autores, que conforme informaram tiveram que realizar um deslocamento 

maior até chegar à cidade de São Bernardo do Campo, destino final. 

Nessa toada, 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$ 1.000,00 (hum mil reais) 

para cada autor, visto que não comprovado nenhum outro dano 

excepcional. Assim, condeno a requerida a pagar à parte autora, a título 

de ressarcimento da diferença do transporte aéreo e terrestre o valor de 

R$228,60 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). Ante o 

exposto, opino por julgar parcialmente procedente o pedido para: a) 

condenar a requerida a pagar à parte autora a título de danos materiais, o 

valor de R$228,60 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), a 

ser atualizado pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação; b) a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

para cada autor, a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

ajuizamento da reclamação e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 11 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010810-67.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BERNARDINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

8010810-67.2015.8.11.0040 REQUERENTE:  MARIA HELENA 

BERNARDINELLI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte 

autora formulou pedido de desistência do processo (ID 11425717). Sendo 
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assim, opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Custas pela 

parte reclamante (artigo 90 NCPC). Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do JEC. Sorriso/MT, 11 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004415-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVO BUENO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1004415-13.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALTIVO BUENO RAMOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, ALTIVO 

BUENO RAMOS, que recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, 

mas no momento que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi 

informado que havia uma restrição em seu nome. Diz ter convicção de não 

possuir qualquer dívida que justifique a restrição. Requer a procedência 

da ação para que seja declarada nula a cobrança perpetrada, com a 

imediata retirada do seu nome dos OPC’s e a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais em valor equivalente a 40 salários mínimos. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Foi deferida a medida cautelar 

pretendida, determinando a imediata retirada do nome do autor dos 

cadastros restritivos, bem como determinada a inversão do ônus 

probatório. Primeiramente, ressalto que deixo de acolher o pedido de 

extinção do processo, pois o mesmo somente foi formulado após a 

apresentação de contrato assinado pela requerida. Entretanto, tenho que 

a mesma está apta a ter o mérito resolvido, estando clara a contratação 

dos serviços e, portanto a improcedência da demanda, conforme se 

demonstrará abaixo. Ademais, desnecessária perícia grafotécnica, nos 

termos da fundamentação. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão 

do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto de 

documentos da mesma. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial 

a parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida 

e que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. 

Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, 

II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à 

causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, 

contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa 

prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 11 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004249-78.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCAS TRINDADE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, LUCAS TRINDADE 

DE OLIVEIRA, que foi surpreendido com uma inscrição indevida do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nega ter qualquer dívida com a 

requerida. Aduz que nunca fora notificado acerca da inscrição realizada. 

Requer seja declarada a inexistência de débitos, bem como seja 

condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00. A requerida, afirma ter havido regular contratação e 

notória prestação de serviços, com relação a uma linha telefônica número 

66-9678337366-96783373 . Diz que as cobranças tratam-se de exercício 

regular de direito. Argumenta acerca da ausência de dano moral. Afirma 

que inicialmente houve a contratação na modalidade pré-paga, de modo 

que não há contrato escrito a ser apresentado. Primeiramente, refuto a 
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preliminar de inépcia da petição inicial, pois o artigo 319 do NCPC não traz 

como requisito indispensável a juntada de comprovante de endereço Pois 

bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se 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 e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. 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. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0247769947, no valor de R$105,78, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 11 de 

fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

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. Publique-se. 
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003289-25.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, FRANCISCO 

SOUZA DOS SANTOS, que constatou que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor 

de R$138,77 com relação ao contrato 0208249604. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Requer seja 

declarada a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Foi 

deferida a liminar e a inversão do ônus probatório. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contratos de 

adesão assinados pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos no 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documento 

pessoal da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto de 

documentos dos mesmos. Vale ressaltar que em nenhum momento na 

inicial a parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a 

requerida e que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. 

Assim, tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em 

análise. Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela de urgência 

anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 6% (seis por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), 

este fixado em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 20% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98,§4º do NCPC). Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Sorriso/MT, 13 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004711-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE ANSELMO MARQUES 

DA LUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, JOSÉ ANSELMO 

MARQUES DA LUZ, que tomou conhecimento de forma constrangedora 

que havia uma restrição em seu nome, referente à dívida junto à requerida 

(contrato nº 0218891400 no valor de R$105,36). Alega que desconhece o 

débito. Requer: a) a procedência da ação para determinar que seja 

declarada inexigível a dívida cobrada; b) indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, afirma ter 

havido regular contratação e notória prestação de serviços, juntando telas 

de sistema unilateralmente produzidas. Diz que houve a aquisição de uma 

linha telefônica nº 66-99662028766-996620287 . Argui a inexistência de 

dano moral. Diz inexistir nexo causal entre a sua conduta e o evento 

danoso, ausente, portanto dano moral. Pois bem, quanto ao mérito, houve 

no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 
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por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha telefônica foi contratada pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas, o que conduz à conclusão de que 

a inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que 

pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se 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 e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. 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. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao credor nem enriquecimento sem causa 

ao devedor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade do débito de R$105,36, com 

relação ao contrato nº 0218891400, determinando a baixa definitiva do 

nome do autor dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 13 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need 

Skype CreditFree via Skype
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003934-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REGIANE FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

Narra a parte autora, REGIANE FERNANDES DA SILVA, que ao tentar 

efetuar compras em estabelecimentos comerciais, constatou que seu 

nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida 

junto à requerida no valor de R$151,24 com relação ao contrato 

0262688630. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido, pois sempre cumpriu com suas obrigações. Requer seja 

declarada a inexistência do débito e seja levantada a inscrição negativa 

que consta em seu nome, bem como seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 

(quinze mil reais). A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, contesta 

sustentando inépcia da petição inicial por não estar o comprovante de 

endereço em nome da parte autora. No mérito, pugna pela improcedência 

da ação, por ser a inscrição do débito exercício regular de direito. Diz que 

h o u v e  a  c o n t r a t a ç ã o  d e  u m a  l i n h a  t e l e f ô n i c a 

(66)00042-0436(66)00042-0436 , atualmente cancelada. Discorre acerca 

da inexistência de dano moral. Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia 

da petição inicial, pois além de não ser requisito indispensável a juntada de 

comprovante de endereço, sendo suficiente a indicação do mesmo, o 

comprovante juntado pelo autor está em nome de sua genitora, conforme 

pode-se ver no seu documento de identidade. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que os 

serviços foram contratados pela parte autora, tendo sido utilizados. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas 

de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, como alega a requerida que pode 

ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de 

manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. Vale ressaltar que 

o endereço nas telas sistêmicas é inserido unilateralmente pela requerida, 

de modo que não pode ser levado como prova cabal de contratação, por 

ser o mesmo de fácil modificação a qualquer momento. Ainda, plenamente 

aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser provada com o 

mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes, conforme demonstram os documentos juntados 

na inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

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 e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 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, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$151,24 com relação ao contrato 0262688630, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 13 de fevereiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype 

CreditFree via Skype

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004732-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PARZIANELLO II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004732-11.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCO AURELIO 

PARZIANELLO II REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Narra o autor 

MARCO AURÉLIO PARZIANELLO II que adquiriu passagens aéreas com a 

requerida de Sorriso/MT ao Rio de Janeiro/RJ. Relata que houve atraso de 

1:45, tendo havido perda de conexão, o que repercutiu na programação 

de viagem, fazendo com que o autor não chegasse ao compromisso 

assumido. Requer a procedência da ação para que a reclamada seja 

condenada a indenizar oo reclamantes pelos danos materiais e morais 

sofridos, em valor equivalente a R$30.000,00. A companhia aérea 

contesta inexistir ato ilícito praticado. Afirma que o atraso ocorreu devido 

manutenção não programada, e demonstra por meio de relatório que “a 

equipe de técnicos identificou um pneu furado no conjunto de rodas do 

trem de pouso principal”. Diz que diante do ocorrido e a fim de evitar 

maiores riscos aos passageiros não restou outra alternativa para a Azul 

que não fosse atrasar o aludido voo. Diz que tentou minimizar os possíveis 

impactos da situação. Afirma inexistir dano moral indenizável. Quanto ao 

mérito, depreende-se que o autor contratou os serviços de transporte da 

AZUL, para levá-lo de Sorriso/MT ao Rio de Janeiro/RJ, exatamente no 

horário estipulado, quer dizer, naquele previsto no bilhete de embarque. O 

atraso do voo resultou de falha na prestação do serviço contratado, 

contudo, conforme demonstrou a companhia aérea houve necessidade da 

troca de um pneu do trem de pouso. O atraso foi de menos de duas horas, 

conforme afirma o autor e a própria companhia aérea, e entendo que isso 

não gera a indenização pleiteada. Houve, sim, descumprimento contratual 
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por parte da reclamada, o que, via de regra, não acarreta ofensa aos 

direitos da personalidade. Para o reconhecimento de danos morais, o 

reclamante deveria ter comprovado fato excepcional decorrente do 

descumprimento, o que não ocorreu. O autor afirma que por conta do 

atraso perdeu um “compromisso assumido”, entretanto não diz qual 

compromisso seria esse e muito menos comprova tal perda. Pequenas 

contrariedades da vida aeroportuária, dissabores e aborrecimentos não 

podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se 

levar à banalização do instituto com a constante reparação de pequenos 

desentendimentos cotidianos. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO –MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO 

COMPROVADA – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – 

RECURSO PROVIDO. 1- observa-se que o atraso do voo por pouco mais 

de 4 horas não tem o condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, 

houve mero descumprimento contratual por parte da demandada, o que, 

via de regra, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que 

fossem reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma 

situação excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou 

fazer. (Ap 91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A 

verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência 

do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico 

enseja indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja 

capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a 

de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado 

que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se 

revela, por si só, bastante para gerar dano moral. Quantos aos danos 

materiais, para que haja ressarcimento, os mesmos devem ser cabalmente 

comprovados, o que também não aconteceu nos presentes autos, nem 

mesmo houve descrição na petição inicial de quais teriam sido os danos 

materiais suportados pelo autor em decorrência do atraso. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 13 de fevereiro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001489-59.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ESTEVAM HUNGARO 

CALVO FILHO ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos 

materiais em desfavor de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, 

narrando que firmou contrato de seguro com a requerida de um veículo 

Honda Civic, ano 2004/2004, apólice número 6053000735301. Relata que 

em 28/09/2014 se envolveu em um acidente de trânsito, onde seu veículo 

atingiu um pedestre. Relata que foi acionado judicialmente pelo sinistro, e 

que levando em consideração os riscos da demanda, firmou acordo com a 

parte sinistrada para o pagamento de R$6.000,00, valor esse devidamente 

quitado, e cuja homologação judicial se deu em 09/02/2015. Requer a 

procedência da demanda para que a reclamada seja condenada ao 

pagamento de tal valor, devidamente atualizado e corrigido desde a data 

do efetivo pagamento. A demandada, Mapfre Seguros Gerais, contestou 

arguindo a prescrição. No mérito, discorreu acerca das particularidades 

do contrato de seguro e disse não ter havido comprovação dos requisitos 

de culpa do condutor do veículo segurado, sendo pela narrativa fática a 

culpa exclusivamente do pedestre atropelado. Relata que não há que se 

falar em indenização de terceiro quando inexiste culpa do segurado na 

ocorrência do acidente. Afirma que o acordo firmando foi efetuado por 

livre risco do segurado, sem a concordância da seguradora, 

descumprindo preceitos contratuais. Pugna pela improcedência da 

demanda. É caso de extinção do processo em razão da prescrição da 

pretensão posta na inicial. O direito discutido no presente feito é do 

segurado contra o segurador, sendo incidente a prescrição ânua prevista 

no art. 206, §1º, inc. I, do Código Civil, cujo prazo iniciou da ciência do fato 

gerador da pretensão. Ocorre que houve o efetivo pagamento da 

indenização entabulada em acordo na data de 01 de julho de 2014, data 

essa que tenho que ser o marco inicial da prescrição. Assim, em que pese 

a ação anterior (8010931-95.2015.8.11.0040) ter sido extinta sem 

julgamento do mérito, ante a ausência do autor em audiência, tenho que 

quando da propositura da mesma, no dia 04/08/2015, a pretensão já se 

encontrava prescrita. Assim, não há que se falar em interrupção da 

prescrição no presente caso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito em 

razão da prescrição, nos termos do inc. II do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Sorriso/MT, 14 de 

fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004433-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSENILSON ANDRADE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, JOSENILSON 

ANDRADE, que recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, mas no 

momento que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi 

informado que havia uma restrição em seu nome. Diz ter convicção de não 

possuir qualquer dívida que justifique a restrição. Requer a procedência 

da ação para que seja declarada nula a cobrança perpetrada, com a 

imediata retirada do seu nome dos OPC’s e a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais em valor equivalente a 40 salários mínimos. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Foi indeferida a medida 

cautelar pretendida e determinada a inversão do ônus probatório. 

Primeiramente, ressalto que deixo de acolher o pedido de extinção do 

processo, pois o mesmo somente foi formulado após a apresentação de 

contrato assinado pela requerida. Entretanto, tenho que a mesma está 

apta a ter o mérito resolvido, estando clara a contratação dos serviços e, 

portanto a improcedência da demanda, conforme se demonstrará abaixo. 

Ademais, desnecessária perícia grafotécnica, nos termos da 

fundamentação. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 
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provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora. Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato 

juntado aos autos se assemelha com as demais assinaturas do 

requerente constante em outros documentos nos processo. Ademais, 

verifica-se que na linha contratada teve extensa utilização, como 

demonstram os relatórios de chamadas. Vale ressaltar que em nenhum 

momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma vez 

contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto referentes 

a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada 

a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a reclamante 

maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem 

material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a 

apresentação da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de 

proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, 

art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do 

valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 14 de fevereiro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

19 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003504-98.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SUZANA SILVA DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais em que relata a parte autora, SUZANA SILVA DE ARAÚJO, que 

recentemente tentou efetuar uma compra no crediário, a qual foi 

inviabilizada ante a constatação da negativação do seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no 

SPC no valor de R$125,93, efetuada pela requerida, visto que não adquiriu 

produtos pela internet, não contratou os serviços da requerida e não 

possui qualquer relação jurídica com a mesma.. Requereu a procedência 

da demanda a fim de declarar a inexistência de débito e condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Diz que existe contrato entre as partes, 

sendo notória a prestação de serviços. Pois bem, houve no caso em crivo 

a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo gravação da 

ligação telefônica, onde há confirmação dos dados pessoais da parte 

autora (nome completo e CPF), e também a confirmação da contratação de 

um plano telefônico e escolha da data de vencimento das faturas, que 

coincide com a data das faturas anexadas aos autos pela requerida. Cabe 

ressaltar que há que se falar em quebra ilegal do sigilo telefônico com a 

apresentação da gravação em questão, primeiramente porque trata-se de 

ligação efetuada pela requerida ao ora autor, sendo informado ao mesmo 

que a mesma estava sendo gravada. Assim, não há que se falar em 

ilicitude da mesma como meio de prova. Além disso, plenamente possível - 

além de suficientemente provada no caso em apreço - a contratação 

verbal. Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar anteriormente concedida. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor correspondente a 6% (seis por cento) do 

valor da causa, este fixado em R$15.760,00, (NCPC, art. 81), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa. A cobrança dos honorários arbitrados 

e das custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do 

art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, requeridos na inicial. A suspensão não 

alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC 

(artigo 98, §4º). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.
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Processo Número: 1004684-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARLA RODRIGUES (REQUERENTE)
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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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1004684-52.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JESSICA CARLA RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, JÉSSICA 

CARLA RODRIGUES, que recentemente foi até uma loja efetuar uma 

compra, mas no momento que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informada que havia uma restrição em seu nome. Diz ter 

convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição. 

Requer a procedência da ação para que seja declarada nula a cobrança 

perpetrada, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s o pagamento 

de danos morais no equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. A 

requerida, sustenta ser inepta a petição inicial. No mérito, afirma ter havido 

regular contratação e prestação de serviços. Afirma que a contratação se 

deu inicialmente na modalidade pré-paga, com posterior migração para a 

modalidade controle. Os débitos reclamados dizem respeito a faturas não 

pagas. Pugna pela improcedência da demanda. Primeiramente, refuto a 

preliminar de inépcia da petição inicial, pois não é requisito indispensável a 

juntada de comprovante de endereço, sendo suficiente a indicação do 

mesmo. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve 

fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o 

exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se 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 e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 
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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. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 2131952472 no valor de R$188,27, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003932-80.2017.8.11.0040 REQUERENTE: WASHINGTON ROGER ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL 

S.A. Narra a parte autora, WASHINGTON ROGER ALVES DA SILVA, que 

ao tentar efetuar compras em estabelecimentos comerciais, constatou que 

seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a 

dívida junto à requerida no valor de R$162,13 com relação ao contrato 

02734007851. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido, pois sempre cumpriu com suas obrigações. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo. Ademais, houve também juntada de cópia da CTPS do autor. 

Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu 

que já havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia 

débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$15.162,13, 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. A cobrança 

dos honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, 

permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto 

defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 

81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 

15 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004546-85.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PEDRO EUGENIO LEAL DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, PEDRO EUGÊNIO 

LEAL DA SILVA, que recentemente foi até a Ariel VW efetuar uma compra 

de um veículo, mas no momento que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado que havia uma restrição em seu nome. Diz ter 

convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição. 
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Requer a procedência da ação para que seja declarada nula a cobrança 

perpetrada, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de 

R$15.000,00. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Foi indeferida a medida cautelar pretendida e determinada a 

inversão do ônus probatório. Primeiramente, ressalto que deixo de acolher 

o pedido de extinção do processo, pois o mesmo somente foi formulado 

após a apresentação de contrato assinado pela requerida. Entretanto, 

tenho que o mesmo está apto a ter o mérito resolvido, estando clara a 

contratação dos serviços e, portanto a improcedência da demanda, 

conforme se demonstrará abaixo. Ademais, desnecessária perícia 

grafotécnica, nos termos da fundamentação. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, além de cópias dos documentos 

pessoais da mesma. Vale ressaltar, que não há notícia nos autos de furto 

de documentos pessoais. Cabe referir, por oportuno, que a assinatura 

constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as demais 

assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora 

referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e que não 

havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$15.000,00, 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. A cobrança 

dos honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, 

permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto 

defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 

81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 

15 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR GERMANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1003647-87.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIOMAR GERMANO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 112111628), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. Custas pela parte reclamante (Enunciado 28 do 

FONAJE). Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002839-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002839-82.2017.8.11.0040 REQUERENTE: KAIO CESAR DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, KAIO CEZAR 

DE SOUZA, que ao tentar ao tentar realizar compras em estabelecimentos 

comerciais através de crediário, constatou que seu nome estava inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no 

valor de R$321,64 com relação ao contrato 2100580105. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Aduz que não 

houve notificação da inscrição. Salienta que houve perda de seus 

documentos pessoais, de modo que é possível a ocorrência de fraude. 

Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. Foi deferida a liminar e a inversão do ônus probatório. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinados pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo em especial com a assinatura constante na cédula de 

identidade, na procuração, na declaração de hipossuficiência e no título de 

eleitor e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação. Salienta-se, que embora o autor mencione que extraviou 

seus documentos pessoais, verifico que tal registro de ocorrência fora 

realizado no dia 10 de janeiro 2017, e que a contratação se deu em 23 de 

abril de 2012 (ID 11334430), muito antes, portanto de tal extravio. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. Assim, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Por fim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 8% (oito por cento) do valor da causa (NCPC, 

art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 20% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º). Remeto à apreciação do 

MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 15 de novembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004685-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DOS SANTOS JORDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1004685-37.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANDREA DOS SANTOS 

JORDAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

ANDREA DOS SANTOS JORDÃO, que recentemente foi até uma loja 

efetuar uma compra, mas no momento que precisou efetuar um crediário 

para parcelamento foi informado que havia uma restrição em seu nome. 

Diz ter convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição 

no valor de R$111,41 com relação ao contrato 2143220111. Requer a 

procedência da ação para que seja declarada nula a cobrança 

perpetrada, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais em valor 

equivalente a 40 salários mínimos. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Foi deferida a medida cautelar pretendida, determinando a imediata 

retirada do nome do autor dos cadastros restritivos, bem como 

determinada a inversão do ônus probatório. Primeiramente, ressalto que 

deixo de acolher o pedido de extinção do processo, pois o mesmo 

somente foi formulado após a apresentação de contrato assinado pela 

requerida. Entretanto, tenho que a mesma está apta a ter o mérito 

resolvido, estando clara a contratação dos serviços e, portanto a 

improcedência da demanda, conforme se demonstrará abaixo. Ademais, 

desnecessária perícia grafotécnica, nos termos da fundamentação. Pois 

bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois não há notícia 

nos autos que houve furto ou perda de documentos da mesma. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 
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aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, 

art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do 

valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

19 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000161-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000161-60.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO DA 

ROCHA REQUERIDO: REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. A parte autora formulou pedido de desistência do processo (ID 

11399938). Não tendo havido citação da parte adversa, opino pela 

extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil. Custas pela parte reclamante (artigo 

90 NCPC). Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 

15 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 19 

de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004815-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004815-27.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE 

SOUZA LIMA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante, 

CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA, que adquiriu junto à ré passagem 

aérea para seu filho, menor de idade, partindo da cidade de Campo 

Grande/MS às 18:10 do dia 02 de julho de 2017 com destino a Cuiabá/MT, 

com chegada prevista para às 19 horas e 50 minutos do mesmo dia. 

Afirma que as 23:15 seu filho embarcaria em um voo para Sorriso/MT, 

cidade esta onde o pai reside e estaria o esperando. Relata que na 

véspera do voo fora surpreendido com e-mail encaminhado pela 

reclamada de que seu filho fora realocado para outro voo, com saída 

prevista de Campo Grande/MS as 22h15m, razão por que a chegada em 

Cuiabá havia sido alterada para as 23h24m. Relata que entrou em contato 

imediato com a reclamada, requerendo providências para que seu filho 

fosse realocado para viajar no horário previsto, mas foi informado que não 

havia possibilidade de alteração. Refere que diante disso seu filho perdeu 

o voo que o traria para Sorriso, o que fez com que o autor dirigisse até a 

capital para não deixar seu filho menor de idade sozinho. Aduz que diante 

do avançado da hora, o requerente e o menor tiveram que pernoitar em 

Cuiabá, retornando até Sorriso na manhã seguinte. Requer: a) a restituição 

dos 12.000 pontos pagos pela passagem de Cuiabá/MT a Sorriso/MT bem 

como do valor de R$29,00 referente a taxas e R$178,01 referente à 

hospedagem no hotel em Cuiabá; b) a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais no valor de R$37.000,00. A requerida 

contesta informando que houve alteração do voo em decorrência de 

adequação na malha aérea. Afirma que houve informação da mudança do 

horário do voo no dia 23/06/2017, por meio do discador. Aduz que agiu de 

acordo com a legislação aeronáutica, tendo cumprido também o disposto 

no CDC. Relata que o voo fora realizado sem qualquer intercorrência. Com 

relação ao trecho de Cuiabá/MT a Sorriso/MT afirma que já reverteu em 

favor do autor o valor dos pontos gastos com a compra da passagem, 

restando R$29,90 de crédito para futuras compras, com validade até 

02/05/2018. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente aplicável 

ao caso em apreço as regras do Código de Defesa do Consumidor, por 

tratar-se de típica relação de consumo. O art. 14 do CDC 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. (...) Em primeiro lugar, saliento 

que ao contrário do que refere a requerida, não há prova de que a 

comunicação da alteração do voo do menor tenha se dado em 23 de junho 

de 2017, tratando-se tal dado de mera alegação da ré. De outra parte, a 

requerida não logrou êxito em demonstrar qualquer das causas de 

afastamento de sua responsabilidade, sendo insuficientes, para tanto, as 

meras alegações formuladas na contestação. Não houve demonstração 

específica das causas que levaram à mudança do horário de partida. 

Ainda, eventual necessidade de adequação da malha aérea não afasta a 

responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos prejuízos causados 

aos consumidores, pois tal circunstância constitui risco inerente à 

atividade de transporte aéreo. A respeito da matéria, é a jurisprudência 

pacífica: TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. 

JUROS DE MORA. A responsabilidade civil do transportador aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC) e deve reparar eventuais danos sofridos pelo 

consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ela oferecido. 

Atrasos nos voos que não são negados. Devida indenização por danos 

morais. Quantum reduzido. Juros a contar da citação. Responsabilidade 

contratual. PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70048396790, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de 

Freitas Barcellos, Julgado em 29/08/2012) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO 

DE TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE 

VOO POR MAIS DE SETE HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. 

NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. 

Não exculpa o ato ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se 

deveu por motivos de força maior, dada a necessidade de reorganização 

da malha aérea no período indigitado. O atraso do voo, por mais de sete 
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horas, sem as informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual 

se obriga o fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, 

do Código de Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da 

mesma forma que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, 

configurado o prejuízo ao consumidor, que se submeteu a verdadeira via 

crucis por conta da inescusável falha na prestação dos serviços de 

transporte aéreo a cargo da ré, tendo restado por mais de sete horas no 

aguardo do voo, período esse em que recebeu apenas informações 

desencontradas, transitando entre os dois aeroportos (Congonhas e 

Guarulhos), sem que atinasse como se resolveria o episódio, resta 

configurada a obrigação de indenizar. (...) APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70049885031, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 16/08/2012) Assim, considerando todos os infortúnios 

causados, levando-se em conta ainda ser um passageiro menor de idade, 

que viajava desacompanhado e necessitava, portanto, maior atenção por 

parte da empresa, o que salienta-se, não ocorreu, e considerando que 

não houve assistência adequada ao mesmo, verifica-se no caso em tela 

que o dano moral está presente, ultrapassando os meros dissabores, uma 

vez que a frustração e o abalo emocional vivenciados são evidentes, 

tendo em vista o transtorno gerado ao fazer com que o autor se 

deslocasse até Cuiabá para pernoitar com o filho que ficaria sozinho no 

aeroporto. Ainda, justifica-se pelo fato de não lhe ter sido oferecida 

assistência adequada de hospedagem, alimentação e transporte. Nessa 

toada, 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$ 3.000,00 (três mil reais). No que 

se refere aos danos materiais, os mesmos também merecem 

ressarcimento. Entretanto, demonstra a requerida que já ressarciu o valor 

do pontos e gerou um crédito referente à taxa de embarque em favor do 

autor, de modo que improcede o pedido de ressarcimento em relação a 

tais valores. Assim, deve a requerida ressarcir aos autores os valores 

despendidos com a hospedagem no hotel em Cuiabá, o que totaliza 

R$178,01 (cento e setenta e oito reais e um centavo). Ante o exposto, 

opino por julgar parcialmente procedente o pedido para: a) condenar a 

requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros 

legais a contar da citação; b) condenar a requerida a pagar a autor, a título 

de danos materiais, o valor de R$178,01 (cento e setenta e oito reais e um 

centavo), a ser atualizado pelo INPC e acrescidos de juros legais a contar 

da citação. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 1404-03.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. Danilo Militão de Freitas, para 

manifstar-se nos presentes autos em relação ao relatório psicossocial de 

fls. 885/886.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 167102 Nr: 1671-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES LOURENÇO DA SILVA, LAILSON DA 

SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11265

 Processo nº. 1671-62.2017.811.0040.

Código nº. 167102

Vistos em correição

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls.92/94 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 02 

de março de 2018, às 13h30m.

Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado de fl. 93.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 07e 94. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 116806 Nr: 7725-49.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo n.º 725-49.2014.811.0040 Código 116806

VISTOS/MV

De efeito, segundo a norma de regência, nos casos em que sobrevier 

dúvidas a respeito da saúde mental do acusado, deverá ser instaurado o 

procedimento para averiguar a integridade mental do requerido, no 

momento da suposta prática do delito.

Portanto, tendo em vista a existência de indícios que atestam que o 

indiciado apresenta estado de saúde debilitado, conforme atestados 

médicos e demais documentos juntados nas fls. 94/119 dos autos, 

DETERMINO a extração de cópia da ação penal para o fim de instaurar 

incidente de insanidade mental, que deverá tramitar em autos apartados, 

observado o previsto no art. 153 do Código de Processo Penal.

Intime-se a Defesa e o MP.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179024 Nr: 8548-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 8548-18.2017.811.0040 (Código 179024) VISTO/KP. Destarte, 

uma vez apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei 

nº 11.343/2006 e preenchido os requisitos legais do artigo 41 et seq e não 

sendo o caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 

396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO denúncia sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do art. 54ss da Lei 11.343/2006. Nos 

termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/03/2018 às 09:40 
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horas. Determino a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério 

Público e Defensória Pública, se atuante no feito. 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, sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá 

normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado 

revel ut artigo 367 do mesmo CPP. 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. 

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104677 Nr: 7752-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE OLIVEIRA, OSNI PENHA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 7752-66.2013.811.0040 (Código 104677) VISTO/KP. Destarte, 

uma vez apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei 

nº 11.343/2006 e preenchido os requisitos legais do artigo 41 et seq e não 

sendo o caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 

396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO denúncia sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do art. 54ss da Lei 11.343/2006. Nos 

termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/08/2018 às 14:30 

horas. Determino a citação pessoal dos acusados, a intimação do 

Ministério Público e Defensória Pública, se atuante no feito. 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 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158684 Nr: 8406-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CESAR AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINA ROMÃO 

CALVO, para devolução dos autos nº 8406-48.2016.811.0040, Protocolo 

158684, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 155043 Nr: 6480-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Habeas Corpus (arts. 5º, LXVIII da CF e 466 e ss do CPPM)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGACIA DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SORRISO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 6480-32.2016.811.0040 Código 155043

VISTOS/MV

Cuida-se de Pedido HABEAS CORPUS promovido por CARLOS ALBERTO 

KOCH.

 Destarte, o impetrante declarou a desistência da ação à fl.276, e uma vez 

que este juízo não é competente para o julgamento da mesma, vez que a 

competência pertence ao TJMT.

Assim, homologo a manifestação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135789 Nr: 5995-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASP PEDROSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, 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: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 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 

petição do requerido indicando bens à penhora às fls. 356/357.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110232 Nr: 283-60.2009.811.0055

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MARINHO COSTA

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

OAB:128 936-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 131/134 foi oferecida 

tempestivamente. 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 autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262869 Nr: 26872-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II-CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139084 Nr: 9535-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO BRITO, IVANY SOARES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar a advogada exequente para manifestar, no prazo de quinze 

dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243252 Nr: 11352-11.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE 

QUADROS RITZMANN, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA 

BEATRIZ DE AGUIAR, ALTAMIRO RICARDO DA SILVA JUNIOR, ANA 

CRISTINA BANNACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e diante da petição de 

fls. 87/88, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a certidão solicitada, cuja via 

original está na contra-capa dos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147990 Nr: 7838-26.2012.811.0055

 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: LEILA APARECIDA DE BARROS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 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: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB/SP 290.089, CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - 

OAB:13.525-B, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - OAB:SP/155.456, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte interessada FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO NPL I para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150210 Nr: 10237-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206.339, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 Certifico e dou fé que à fl. 335 peticionou o Banco Pan S/A requerendo a 

expedição dos valores bloqueados, entretanto, conforme decisão de fl. 

333, referidos valores foram debloqueados e devolvidos ao requerido, 

desta forma, não existem valores pendentes de levantamento, conforme 

extrato a seguir juntado. Assim, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007 e à r. decisão de fl. 333, impulsiono os presentes autos ao 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257037 Nr: 22313-11.2017.811.0055

 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: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unilog Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que compulsando os autos verifiquei que os advogados 

da parte autora não estavam corretamente cadastrados junto ao sistema 

Apolo. Desta forma, procedo o cadastramento devido e, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da autora dos termos 

da decisão de fl. 44, a seguir transcrita, para ciência e manifestação. 

DECISÃO: "Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) 

indicar o endereço eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, 

do CPC e (b) comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por 

edital, pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC. ÀS 

PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146005 Nr: 5714-70.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254317 Nr: 20093-40.2017.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233390 Nr: 22206-98.2016.811.0055

 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: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, Tassia Franchini - OAB:12.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:OAB/SP 335.279

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição do autor 

de fl. 1103 e o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte autora para informar, no prazo de quinze dias, se houve o 

cumprimento do acordo, valendo o silêncio como quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174453 Nr: 16329-51.2014.811.0055

 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: JOSE FIDELIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MAURICIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4.306/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225912 Nr: 14970-95.2016.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIS FIRMINO FEEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283 Nr: 145-16.1997.811.0055

 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): C. P. ORSO LTDA, JOEL ANTONIO ORSO, 

CIRNE PEDRO ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140535 Nr: 11106-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FABRICIO MENEGUELLO 

- OAB:37741/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 

11849

 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 manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185611 Nr: 3265-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUT DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 108, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar a advogada exequente para manifestar, no prazo de quinze dias, 

acerca do cálculo apresentado pelo Contador Judicial à fl. 115-verso, 

valendo o silêncio como concordância.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265051 Nr: 28478-74.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDN, LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 
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OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

Contudo constato que o procedimento escolhido, na forma apresentada, 

não é o adequado para a presente demanda, posto que a parte exequente 

requer a intimação do executado para pagamento de toda verba alimentar 

pretérita, no rito do referido artigo.

Assim, tenho que a execução, nos termos do art. 528 do CPC, deve 

corresponder ao valor da soma das três ultimas pensões a título de 

alimentos vencidas, sendo neste sentido o entendimento na jurisprudência, 

bem como a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 

se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES

MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

De outro norte, quando da fundamentação do pedido, a parte exequente 

aduz que se trata das parcelas vencidas desde o mês de nov/2016 a 

jul/2017.

Posto isso, intime-se o nobre causídico da exequente para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145549 Nr: 5235-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDS, ECDS, ILDS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que compulsando os autos, constatei que a certidão de 

impulsionamente de fls. 169, foi publicada para intimação de advogado 

diverso ao constante às fls. 143/146 (advogando em causa própria), uma 

vez que o cadastro da parte não havia sido atualizado, o que faço neste 

momento e reforço a intimação da certidão anteriormente mencionada: 

"intimação da parte autora, para que se manifeste ante a petição de fls. 

155/168, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias", 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195233 Nr: 11034-96.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEPDF, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, Willian Nascimento Fonseca - 

OAB:17827/MT

 Certifico que a parte executada, devidamente citada, conforme se faz 

prova às fls. 41v e 42, deixando decorrer o prazo sem efetuar o 

pagamento do débito, assim sendo, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para que a parte 

autora manifeste-se, no prazo legal, requerendo o que lhe é de direito, no 

respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209787 Nr: 1955-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VG, NDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECD, PVOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o requerimento de fl. 503, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a equipe técnica aportar aos autos relatório psicossocial.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 220/222.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216912 Nr: 7424-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVODA, GODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente intimada, conforme se faz 

prova às fls. 53/54, deixando decorrer o prazo sem efetuar o pagamento, 

comprovar que o fez ou sua impossibilidade de fazê-lo, assim sendo, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito para que a parte autora possa manifestar-se, no prazo 

legal, requerendo o que lhe é de direito, no respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240180 Nr: 8052-41.2017.811.0055

 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: FLAVIA CHRISTIANE DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO GUTEMBERG DA SILVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data, não houve resposta do ofício de fls. 36, 

apesar de devidamente intimado a dar cumprimento à determinação de fls. 

31, assim sendo, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

056/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para que a parte inventariante 

possa manifestar-se, no prazo legal, requerendo o que lhe é de direito, no 

respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240749 Nr: 8777-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 
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- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 43, que designo o dia 

27/04/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266677 Nr: 29604-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VEMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 90, que designo o dia 

06/04/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260814 Nr: 25465-67.2017.811.0055

 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: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 37/39, que designo o dia 

06/04/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 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, haja vista a certidão de fl. 228v.º, em razão dos embargos 

de declaração 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.: 247923 Nr: 15061-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SÃO BERNARDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante do teor da certidão de fl. 53, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os 

presentes autos e intimo a exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174243 Nr: 16101-76.2014.811.0055

 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: RODRIGO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da correspondência de fl. 96, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, 

impulsiono os presentes autos e intimo o requerente para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 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 

Sapezal-MT para oitiva da testemunha Sr. Altair de Lara, juntado a guia 

devidamente recolhida aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252881 Nr: 19109-56.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAGO SIMÕES FRANCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260443 Nr: 25161-68.2017.811.0055

 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: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FLAUZINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico eu, a intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito em razão da certidão de fl. 34vº a seguir 

transcrita:".. dirigi-me ao endereço mencionado no r. mandado e ali sendo 

não localizei os bens objeto do mandado, contudo, obtive informações de 

endereços onde os bens poderiam ser localizados, porém, após 

diligencias não obtive êxito na localização. Após contato com o 

representante da parte autora, Sr. Evanildo, 65-99971-5651, o mesmo 

apresentou novo endereço novo endereço aos autos, quando realizei 

novas buscas dos bens a serem apreendidos, todavia, após novo contato 

do representante da parte autora, suspendi a apreensão dos bens em 

virtude da informação da realização de acordo entre as partes. Diogo Luiz 

Mazzutti. Oficial de Justiça Avaliador."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63916 Nr: 5450-29.2007.811.0055

 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: ADELAR JOSÉ HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A

 Certifico que, haja vista a apresentação do laudo pericial em fls. 833/936, 

intimo as partes para, querendo, no prazo comum de 15 dias, se 

manifestem sobre o resultado, oportunidade em que poderão providenciar 

a apresentação de seus pareceres técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224943 Nr: 14221-78.2016.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117621 Nr: 7658-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, 

SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que, considerando a decisão proferida nos autos do RAI n.º 

1000860-74.2018.8.11.0000, deixo de expedir ofício à Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos autos da deprecata n.º 39833, uma vez que a sua 

finalidade é a citação, intimação da penhora de fl. 181 e respectiva 

avaliação (fls. 152 e 179), não abrangendo, portanto, a alienação do bem 

penhorado.

Certifico ainda que, em observância ao princípio do contraditório, intimo o 

exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 231/237, no prazo 

de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202371 Nr: 16633-16.2015.811.0055

 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: ABG TRANSPORTE RODOVIARIO DE C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cezar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Autos nº: 202371.

 Natureza: Cumprimento de Sentença.

 Exequente: ABG Transporte Rodoviário de Cargas LTDA-ME.

 Executado: Banco Itaú S/A.

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ABG Transporte 

Rodoviário de Cargas LTDA-ME em desfavor de Banco Itaú S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Praticados alguns atos processuais, as partes às fls. 265/266 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 265/266.

Por fim, intime-se o Banco Executado para informar se houve o 

cumprimento do acordo, com a advertência de que o processo será 

extinto pelo pagamento em caso de inércia.

Custas, se houver, pela empresa Exequente, conforme pactuado, 

devendo ser destacado que neste caso incide a regra do § 2º e não a do 

§ 3º do art. 90 do CPC, uma vez que o acordo é posterior à sentença.

As partes expressamente desistiram do prazo recursal.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242435 Nr: 10803-98.2017.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON NATAL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT

 Autos nº: 242435.

 Natureza: Monitória.

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

 Requerido: Robson Natal Ferreira.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi 

Sudoeste MT em desfavor de Robson Natal Ferreira, na qual o Requerente 

alega ser credor da importância de R$ 9.649,33, a título de adiantamento, e 
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de R$ 10.936,49 a título de cheque especial.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 07/37.

 A inicial foi recebida às fls. 38, sendo determinada a citação da parte 

Requerida.

Citada pessoalmente (fls. 47), a parte Requerida apresentou embargos 

monitórios às fls. 51/58, alegando, em síntese, a carência da ação, a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a abusividade dos 

juros cobrados pela Requerente e a impossibilidade de capitalização 

destes.

Pugnou ainda pela concessão da gratuidade da justiça.

 A parte Requerente apresentou impugnação aos embargos monitórios às 

fls. 61/66.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Porém, antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre-me enfrentar a 

preliminar arguida pelo Requerido.

Pois bem. Analisando nitidamente os autos, entendo que a preliminar 

arguida pelo Requerido não merece prosperar, haja vista que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para a propositura da 

ação monitória, eis que, nos termos da súmula 247 do STJ, basta o 

contrato de abertura do crédito para amparar a ação monitória.

Nesse sentido:

 NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE 

CREDITO BANCÁRIO.

Prefacial de carência de ação rejeitada. Ação monitória instruída com 

prova escrita da existência da dívida. Juros remuneratórios. Capitalização 

mensal dos juros. Comissão de permanência. Demais disposições 

contratuais. Matéria que se julga conforme a jurisprudência da Câmara e 

do Superior Tribunal de Justiça. PREFACIAL REJEITADA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70065080624, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 25/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 

MONITÓRIA (REVISÃO CONTRATUAL). CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. 

CHEQUE ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FULCRO NA 

SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 932, INCISO V, 

ALÍNEAS A, B E C, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR 

DE CARÊNCIA DA AÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE 

DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR O PLEITO DE COBRANÇA JUDICIAL 

INDICANDO, DE FORMA SUFICIENTE, O VALOR DA DÍVIDA, SUA 

EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS 

CONTRATADOS EM PERCENTUAL INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO 

FIXADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70070200597, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 

12/07/2016).

 Outrossim, insta deliberar quanto ao pedido do Requerido às benesses da 

justiça, sendo do meu convencimento que devo acolher a postulação, nos 

termos do art. 98 do CPC:

 “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.

 À vista disso, concedo ao Requerido os benefícios da assistência 

judiciária, em conformidade com o artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista em caso 

de alteração da sua situação.

 Não havendo outras questões prejudiciais a serem decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

 O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações 

envolvendo instituições financeiras, tendo editado a Súmula 297: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, o contrato firmado entre as partes é conceituado como de 

adesão, estando sujeito aos ditames do Código de Consumidor, eis que 

presente uma relação jurídica de consumo entre fornecedor e consumidor, 

nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90.

 Com efeito, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor prevê a 

intervenção judicial para declarar nula cláusula contratual abusiva, a 

pedido do consumidor ou ex officio, permitindo o equilíbrio entre as partes 

sem, no entanto, ferir a liberdade contratual.

 Sobre o tema, eis o posicionamento do jurista Alberto do Amaral Júnior (In 

Comentários ao Código de Proteção ao Consumidor. São Paulo: Saraiva, 

1991, p. 193):

“O controle das cláusulas contratuais abusivas, tal como instituído pelo 

Código de Defesa do Consumidor, em absoluto se choca com o princípio 

da liberdade contratual, pela simples razão de que este princípio não pode 

ser invocado pela parte que se encontra em condições de exercer o 

monopólio de produção das cláusulas contratuais, a ponto de tornar difícil 

ou mesmo impossível a liberdade contratual do aderente.”

 Portanto, plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor no caso em apreço.

 2 – Juros Remuneratórios

 Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo 

Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam as disposições da 

Lei de Usura, bem como, o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, 

da Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, 

in litteris:

 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou 

comprovado do caso em apreço.

 Ademais, vejo que a parte requerida não provou que a taxa de juros 

contratada e aplicada destoou muito da média do mercado, cumprindo-me 

anotar que, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, verifiquei que 

em 08/2016 foram registradas operações com juros de até 16,72% a.m. 

para operação de crédito para pessoa física na modalidade cheque 

especial, tendo a média do mercado ficado muito próxima da taxa cobrada 

pela parte autora, de modo que não há justificativa para intervenção 

judicial. Eis o resultado da consulta no site do Banco Central do Brasil:

 Por essas razões, mantenho a taxa de juro remuneratório contratada 

pelas partes.

3 – Capitalização de juros:

No tocante a capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato bancário foi confeccionado após a vigência da Medida 

Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida está a 

capitalização mensal dos juros. Neste sentido colaciono os seguintes 

julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO 

INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA 

PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. 

POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 

973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 

24.9.2012).

2. Matéria de direito, que não demanda o reexame de cláusula contratual e 

dos elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia.

3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre 

as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 

285-A do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ. AgRg no REsp 

1415719 MA 2013/0359153-8. Quarta Turma. Ministra Maria Isabel Gallotti. 

Julgado em 17/12/2013. Publicado em 04/02/2014).

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
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REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial”. (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315).

Ademais, conforme jurisprudência acima colecionada, a previsão no 

contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

 No caso em apreço, verifico que restou previsto no contrato que os juros 

remuneratórios seriam capitalizados mensalmente. Logo, não há que se 

afastar a cobrança capitalizada dos juros.

 Dispositivo:

 Ante o exposto, rejeito os embargos e julgo procedente a ação monitória, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial.

A título de sucumbência condeno a parte Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade 

suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em 

razão da gratuidade da justiça deferida.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte Requerente para, no prazo 

de 15 dias, apresentar nova memória de cálculo.

 Apresentada nova memória de cálculo, com fulcro no art. 523 do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte devedora para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13314 Nr: 2308-61.2000.811.0055

 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 PEREIRA PARENTE, JOSÉ ROBERTO 

FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 6.005A, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Autos nº: 13314.

 Vistos,

 Defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121823 Nr: 927-66.2010.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Autos nº: 121823.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento da 

importância de R$ 220.283,38, sendo que, realizados vários atos 

processuais, às fls. 160 foi realizada a penhora de dois lotes urbanos e 

uma área de terras.

 Às fls. 165/171 a parte executada se manifestou pugnando pela 

impenhorabilidade dos imóveis urbanos por se tratar de bem de família.

 Instada a se manifestar, às fls. 190/192 a parte exequente requereu que 

sejam mantidas as penhoras sobre os imóveis de propriedade do 

executado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. Consigno que o art. 1º da Lei nº 8.009/90 dispõe o seguinte:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo 

nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

O art. 5º da referida lei, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser 

possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a 

impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido 

registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do 

Código Civil”

 Pois bem, analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pelo 
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executado merece ser acolhida.

 Isso porque, analisando os documentos acostados aos autos, 

notadamente o comprovante de endereço em titularidade do executado 

(fls. 186/187), a certidão de intimação do oficial de justiça realizada no 

mesmo endereço (fls. 196), verifico que os bens penhorados matriculados 

sob os números 6.059 e 6.060, ambos do CRI desta Comarca, são 

realmente residencial e utilizada para moradia do executado, uma vez que 

a casa foi edificada sobre os dois lotes, conforme auto de avaliação de 

fls. 195.

 Destaco, outrossim, que o ônus da prova quanto ao preenchimento dos 

pressupostos da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no 

caso, foi demonstrado satisfatoriamente. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. O art. 1º, da Lei 

nº 8.009/90 garante a impenhorabilidade do bem de família, cabendo à 

parte demonstrar que o imóvel constrito abriga a entidade familiar. No caso 

em exame, o agravado logrou fazer tal demonstração, devendo ser 

mantida a decisão que determinou a desconstituição da penhora. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70059924332, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 03/06/2014)

 Nessa esteira, afigura-se inexorável o acolhimento da pretensão da parte 

executada para que seja reconhecida a impenhorabilidade tão somente 

dos imóveis matriculados sob os números 6.059 e 6.060, ambos do CRI 

desta Comarca.

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 32 para declarar impenhorável tão 

somente dos imóveis matriculados sob os números 6.059 e 6.060, ambos 

do CRI desta Comarca, com fulcro no art. 1º da Lei nº 8.009/90, por se 

tratar de bem de família.

 Por conseguinte, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca 

da certidão de fls. 196, especificamente acerca do imóvel matriculado sob 

o nº 20.871 do CRI desta Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224642 Nr: 13971-45.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Autos nº: 224642.

 Natureza: Ação de cobrança.

 Requerente: Banco do Brasil S/A.

 Requerido: Edilton Rodrigues de Almeida.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança proposta em 02 de setembro de 2016 por 

Branco do Brasil S/A em face do Edilton Rodrigues de Almeida, ambos 

qualificados.

 Alegou a parte Requerente, em resumo, que o Requerido é devedor da 

quantia que, atualizada monetariamente à época da propositura desta 

ação, totaliza R$ 28.610,55 (vinte e oito mil, seiscentos e dez reais e 

cinquenta e cinco centavos), sendo este crédito embasado pela nota de 

crédito rural nº 21/40036-9.

 Inicial instruída com os documentos de fls. 06/27 e recebida às fls. 28.

 Designada audiência para tentativa de conciliação, esta restou infrutífera 

devida à ausência da parte Requerida, eis que a citação ainda não havia 

sido realizada (fls. 36).

 Redesignado o ato (fls. 48), foi o Requerido citado (fls. 57), tendo restado 

infrutífera a audiência de conciliação (fls. 60).

 Às fls. 68/72 o Requerido apresentou contestação, afirmando que de fato 

celebrou a Nota de Crédito Rural nº 21/40036-9, sendo procedente a 

cobrança da dívida. O Requerido não contesta os valores, nem mesmo os 

juros impostos, apenas informa que não tem condições de quitar o inteiro 

valor da dívida.

 Impugnação oferecida às fls. 75/76.

Sendo as partes intimadas para especificarem as provas que pretendem 

produzir (fls. 78), alegou o Requerente que não pretende produzir mais 

provas (fls. 80), tendo o Requerido permanecido inerte (fls. 81).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 De proêmio, insta deliberar quanto ao pedido do Requerido às benesses 

da justiça, sendo do meu convencimento que devo acolher a postulação, 

nos termos do art. 98 do CPC:

 “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.

 À vista disso, concedo ao Requerido os benefícios da assistência 

judiciária, em conformidade com o artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista em caso 

de alteração da sua situação.

 Pois bem. A ação procede, haja vista que o próprio Requerido afirma a 

procedência da cobrança da dívida, e o fato do Requerido estar 

impossibilitado financeiramente de pagar a dívida não significa que deva 

ficar desobrigado.

 Aliás, vejo que o Banco está cobrando encargos módicos, já que fez 

incidir no período da normalidade 0,5% a.a. e no período de inadimplemento 

correção monetária pelo INPC, juros remuneratórios de 0,5% a.a., juros 

moratórios de 1,0% a.a. e multa de 2%, estando neste sentido a memória 

de cálculo de fls. 22/25.

 Mais uma vez anoto que o fato do Requerido não dispor de recursos 

suficientes para saldar o débito não extingue a dívida existente, devendo 

ser destacado que a inicial veio devidamente instruída com o negócio 

celebrado, negócio este válido e eficaz.

 Portanto, demonstrada a existência da dívida e a mora da parte 

Requerida, entendo que procede o pedido inicial. Nesse sentido:

 “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO 

ORDINÁRIO. DUPLICATA. EXIGIBILIDADE DO ACEITE. INOCORRÊNCIA. 

ART.16 DA LEI 5.474/68. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO REGIDO PELO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVL. PAGAMENTO DE PARCELA. NÃO 

CUMPRIMENTO NO DISPOSTO NO ART. 373, II do CPC. RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA. JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. 

INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. ARTIGO 397 DO CC. CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DA DATADO INADIMPLEMENTO DE CADA 

PARCELA. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJMT. Ap 23828/2016. Primeira Câmara Cível, 

Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 10/05/2016, DJe 

16/05/2016)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para condenar a 

parte Requerida a pagar o valor descrito na inicial (R$ 28.610,55 - vinte e 

oito mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), valor este 

que deverá continuar sendo corrigido com correção monetária pelo INPC, 

juros remuneratórios de 0,5% a.a. e juros moratórios de 1,0% a.a., sendo 

certo que a multa de 2% já incidiu.

 Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 A título de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, 

condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da 

justiça deferida.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, caso não haja 
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requerimento para cumprimento.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248975 Nr: 15757-90.2017.811.0055

 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: MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEONIR DALLA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Autos nº. 248975.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida sustentou, em 

preliminar, a litispendência ou a conexão com a ação monitória (código 

248971) em trâmite neste Juízo e a ação de execução (código 248976) em 

trâmite na 5º Vara Cível desta Comarca.

 Contudo, não foi juntada a petição inicial para que seja possível aferir a 

identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Assim, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos a cópia da petição inicial das ações em trâmite neste Juízo 

e na 5ª Vara Cível desta Comarcar, sob pena de não ser reconhecida a 

alegada litispendência ou conexão.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106794 Nr: 5505-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Claudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIM 

- OAB:MT / 8402

 Autos nº: 106794.

Vistos,

Considerando que não houve impugnação da parte Executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 203/205 via Bacenjud, converto referida 

indisponibilidade em penhora e procedo a transferência do valor à conta 

única.

Defiro o levantamento, pelo Exequente, do valor penhorado, mediante a 

expedição de competente alvará, a ser depositado na conta bancária 

indicada às fls. 207.

Por fim, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 dias, informar se 

pretende prosseguir com a execução do valor remanescente, devendo, 

para tanto, apresentar nova planilha de cálculo.

 Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

memória atualizada do débito (devendo ser deduzido o valor penhorado), 

bem como indicar bens do devedor passíveis de penhora, cientificando-a 

que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 6176-90.2013.811.0055

 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: CARLUCIO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157581.

 Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 165/178. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Intime-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte Executada advertida que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

Exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte Exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200249 Nr: 14936-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANAKA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ENÉIAS BARUFE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Autos nº: 200249.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de expedição de ofício, haja vista que as cooperativas 

de crédito já estão abrangidas pelo sistema BACENJUD .

Por conseguinte, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser buscados 

diretamente pela parte exequente mediante consulta ao CRI local.
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 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de INFOJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208639 Nr: 928-41.2016.811.0055

 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: CLAUDIANE APARECIDA BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE QUADRILHAS 

JUNINAS E GRUPOS FOLCLORICOS - CONAQJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208639.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que foi decretada a revelia da Requerida 

às fls. 41, haja vista que mesmo devidamente citada (fls. 39/v), 

permaneceu inerte.

Assim, nos termos do art. 346, do Código de Processo Civil, “os prazos 

contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial”.

Deste modo, tendo em vista que a Requerida é revel, bem como não 

constituiu advogado nos autos, entendo desnecessária a intimação 

pessoal da mesma.

Este também tem sido o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO EM 15 DIAS – 

DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO EFEITO PROCESSUAL DA REVELIA 

QUE SE ESTENDE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MERO 

DESDOBRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 

346 DO CPC - PRECEDENTES DO C. STJ – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% 

E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A FALTA DE PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO 

DOS ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS DO PATRIMÔNIO DO 

DEVEDOR – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA. Recurso provido.” 

(TJ-SP – Processo: 2173781-39.2017.8.26.0000; Orgão Julgador: 25ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 01/12/2017; Relator: Edgard Rosa)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RÉ 

REVEL CITADA PESSOALMENTE NA FASE COGNITIVA. PENHORA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525 C/C 

ARTIGO 513, PAR.2º, INCISOS II E IV, (A CONTRARIO SENSU), AMBOS DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE EG. 

TJ/RJ. REFORMA DA R. DECISÃO.

1. Consoante a exegese do artigo 525 c/c artigo 513, § 2º, II e IV, (a 

contrario sensu), ambos do CPC, reconhecida a revelia da parte ré na 

fase cognitiva, mostra-se desnecessária sua intimação na fase de 

cumprimento de sentença, mormente quando a citação foi devidamente 

perfectibilizada na pessoa do representante da pessoa jurídica 

demandada, que deixou de se manifestar nos autos ou constituir 

advogado.

2. Somente em casos excepcionais, previstos no artigo 513, § 2º, II e IV, 

do CPC, se exige intimação pessoal do executado, hipóteses diversas da 

presenciada nos autos, em que a parte ré foi citada pessoalmente. 

Precedentes do C. STJ e desta EG. Corte. 2. Juízo a quo que, mesmo após 

tentativas infrutíferas de intimação da penhora e localização da 

executada, exige o efetivo êxito da diligência para o prosseguimento do 

feito, em detrimento da coletividade condominial prejudicada com a longa 

inadimplência da devedora, que perdura desde o ano de 2002. 3. Reforma 

da R. decisão que se impõe. 4. Provimento ao recurso.”

(TJ-RJ – Processo: AI 00068593720178190000; Orgão Julgador: DÉCIMA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 25 de Abril de 2017; Relator: 

GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA DECLARADA NA SENTENÇA. RÉ 

CONDENADO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. INTIMAÇÃO SOBRE 

OS ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO TORNADOS 

INDISPONÍVEIS. NÃO CABIMENTO.

I - Os prazos processuais contra o revel correm independentemente de 

intimação, nos termos do art. 322 do CPC/73, reproduzido pelo art. 346 do 

novel diploma processual.

II - O dever de intimação do executado sobre os ativos financeiros 

tornados indisponíveis, imposto no § 2º do art. 854 do CPC/15, deve ser 

interpretado conjuntamente com o art. 346 do mesmo diploma processual 

(antigo art. 322 do CPC/73) quando o processo de conhecimento correu à 

revelia do devedor.”

(TJ-MG – Processo: AI 10024089976674001; Orgão Julgador: Câmaras 

Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 3 de Setembro de 2017; Relator: 

Vicente de Oliveira Silva)

Assim sendo, intime-se o Requerente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se sobre o que entender de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209702 Nr: 1899-26.2016.811.0055

 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: DANIEL PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORSA REFRIGERANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, EVAIR KICHEL ZUFFO - OAB:22480-MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO HÉLIO DA COSTA 

NETO - OAB:43435

 Autos nº: 209702.

 Vistos,

 Em primeiro lugar, corrija-se o nome do advogado do autor na capa dos 

autos.

 Sem prejuízo, como não existem preliminares, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal da parte autora e inquirição de testemunhas.

 Por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos controvertidos: a) 

ação ou omissão do requerido; b) existência de dano; c) extensão do 

dano; d) nexo de causalidade; e) existência de culpa; f) existência de 

culpa exclusiva do autor; g) existência de excludente de culpabilidade; h) 

existência de culpa concorrente.

Assim, para produção da prova oral designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de março de 2018, às 16:00 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Tangará da Serra-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 238869 Nr: 6288-20.2017.811.0055

 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: LUIS FELIPE MIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA & CIA LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT

 Autos nº: 238869.

 Natureza: Ação indenizatória.

 Requerente: Luis Felipe Miola.

 Requerida: Pedro de Oliveira Souza & CIA LTDA ME.

 Vistos,

 Trata-se de ação de reparação civil por danos morais c/c pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Luis Felipe Miola em face de Pedro de Oliveira 

Souza & CIA LTDA ME, ambos já qualificados.

Em síntese, o Requerente alega que firmou contrato de prestação de 

serviços com a parte Requerida em 05/01/2015, pelo valor de R$ 390,00 

(trezentos e noventa reais), sendo que o pagamento seria realizado em 

seis parcelas de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), com início em 

05/01/2015 e término em 05/06/2015.

Informa, ainda, que foi surpreendido com a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte Requerida, mesmo tendo 

adimplido todas as parcelas do contrato.

 Assim, requer a antecipação de tutela para compelir a Requerida a excluir 

a inscrição de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna, ainda, pelos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova.

Por fim, requer o pagamento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), 

a título de indenização por danos morais.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 13/23.

Às fls. 24/26 a inicial fora recebida, oportunidade na qual foi indeferida a 

tutela de urgência.

Às fls. 28/29 o Requerente solicitou a juntada de outro comprovante de 

pagamento do débito.

Às fls. 31 fora indeferido o pedido de reconsideração, eis que o 

Requerente não trouxe aos autos elementos capazes de alterar a situação 

fática, sendo o comprovante juntado referente ao mês de fevereiro/2015.

Às fls. 35 a Requerida foi devidamente citada.

Tentada a conciliação, restou a mesma infrutífera (fls. 37).

Às fls. 44/53 a Requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, 

a inexistência de conduta ilícita, bem como de danos morais.

Afirma ainda que, mesmo não tendo sido determinada a exclusão do nome 

do Requerente dos cadastros de proteção ao crédito, deu baixa no dia 

14/02/2017.

Por fim, requer a total improcedência da ação.

A contestação foi impugnada às fls. 55/56.

Determinada a especificação de provas, a Requerida, às fls. 61, afirmou 

que não pretende produzir mais provas, permanecendo inerte o 

Requerente.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

A priori, cumpre-me analisar acerca da inversão do ônus da prova.

Compulsando aos autos, verifico que, embora a presente demanda seja 

uma ralação de consumo, a inversão do ônus da prova não se opera de 

forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da 

alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em 

última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

 In casu, não resta demonstrada a verossimilhança das alegações da 

parte Requerente, nem mesmo a sua hipossuficiência técnica, haja vista 

que alega ter pago as mensalidades, contudo não junta aos autos os 

devidos comprovantes de pagamento.

 Ademais, não houve a demonstração de qual seria a sua dificuldade em 

produzir tais provas, eis que a própria Requerente juntou comprovante de 

pagamento de outras mensalidades, mas não juntou o das parcelas 

negativadas.

 Por essas razões, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Não havendo questões prejudiciais a serem decididas, passo ao exame do 

mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988. 

Registro que as partes não pugnaram por outras provas.

 Pois bem. A parte Requerente alega que o título protestado foi 

devidamente pago, juntando os documentos de fls. 15/16 como prova da 

quitação.

 Ocorre que a parcela negativa é no valor de R$ 195,00, com vencimento 

datado em 05/06/2015, conforme fls. 20.

 Analisando os autos, verifico que fora juntado às fls. 15 o comprovante 

de pagamento da parcela de R$ 65,00 com vencimento no dia 05/06/2015.

Às fls. 16 consta o comprovante de pagamento da parcela de R$ 65,00 

com vencimento em 05/05/2015.

Já às fls. fls. 29 consta o comprovante de pagamento da mensalidade com 

vencimento em 05/02/2015, também no valor de R$ 65,00.

Logo, das 06 parcelas que o autor se obrigou a pagar pelo contrato de fls. 

21/22, acabou comprovando o pagamento de apenas 03, restando um 

saldo devedor de R$ 195,00, que é exatamente o valor negativado (fls. 

18/20).

 Assim, a parte Requerente não desincumbiu do ônus de comprovar a 

inexistência do débito, ônus que lhe competia por tratar-se de fato 

constitutivo de seu direito.

 Portanto, deve ser acolhida a alegação da Requerida de que a parte 

Requerente não comprovou a quitação integral dos débitos.

Isto posto, não tendo o Requerente demonstrado o pagamento dos débitos 

negativados, é a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao 

crédito direito da empresa Requerida, não assistindo razão ao Requerente 

quanto à pretensão de indenização por danos morais, eis que ausente 

conduta ilícita.

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, sendo 

que a título de sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil, incidindo, todavia, o disposto no art. 12 da Lei nº 

1.060/50, haja vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

 Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245591 Nr: 13229-83.2017.811.0055

 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: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCKY CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Autos nº. 245591.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254134 Nr: 19960-95.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar Monteiro, JDC.BAURU-SP 5ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB TERRIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR MONTEIRO - 

OAB:196043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO SALAZAR 

JÚNIOR - OAB:

 Autos nº: 254134.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 29, bem como do petitório de fls. 30, devolva-se 
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a presente deprecata com as nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 87 Nr: 163-42.1994.811.0055

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

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA, DAVI FRANCISCO BERNARTT, 

LAURA LUIZA FREGONESI BALLOTIN, GENTIL GRAPÉGGIA, CARLOS 

ALBERTO OGLIARI, JAMILE TEREZINHA LORENZETTI BIGOLIN, JOSÉ 

JESUS BORTOLINI, MARILENE BALOTIN OGLIARI, MARILEDA BALOTIN 

BORTOLINI, MARISABEL BALOTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Autos nº: 0087.

 Vistos,

 Em primeiro lugar, quanto à baixa da penhora registrada na matrícula nº 

28.028 do CRI de Diamantino (R-4-28.028 – fls. 555, verso), cumpre-me 

reportar à decisão de fls. 699/701, tendo determinado naquela 

oportunidade, antes de proceder à baixa, a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 60 dias, providenciar o necessário visando a eventual 

desconstituição da adjudicação promovida pelo Juízo de Londrina-PR em 

flagrante desrespeito à regra do art. 711 do CPC/73, então vigente.

 Conforme certificado às fls. 712, acabou a parte exequente deixando 

decorrer in albis o prazo assinalado, sendo certo que, por extrema 

cautela, nesta data ordenei que a Sra. Gestora entrasse em contato com o 

advogado dos exequentes e confirmasse o que fora certificado às fls. 

712, tendo o nobre causídico informado a Sra. Gestora que realmente não 

possui interesse na manutenção da penhora. Neste sentido a certidão 

lavrada nesta data às fls. 747.

 Logo, para que seja ultimada a baixa, cumpre-me apenas analisar o ofício 

de fls. 731, pelo qual o CRI de Diamantino aponto suposta incongruência 

nas informações, tendo ainda exigido o depósito prévio dos emolumentos.

 Quanto a esta última questão, vejo que o valor já foi depositado às fls. 

734.

 Acerca da suposta divergência de dados, cumpre-me esclarecer que o 

processo em questão tramitou inicialmente com o número 427/94 neste 

Juízo, tendo como parte exequente Fortaleza Comércio de Cereais e 

Defensivos Agrícolas Ltda. Neste sentido o volume I do feito.

 E mais. Pelas peças de fls. 78, fls. 80 e fls. 122 não há nenhuma dúvida 

que a penhora registrada no R-4-28.028 do CRI de Diamantino decorre do 

presente feito, cumprindo-me apenas registrar que, pelo noticiado às fls. 

731, a matrícula 28.028 foi encerrada, dando ensejo à abertura da 

matrícula 41.137.

 Ante o exposto, diante das peças de fls. 731 e 733, determino que seja 

novamente oficiado o CRI de Diamantino solicitando a baixa da penhora 

objeto do R-5-28.028 (atual AV-4-41.137), devendo ser observado o meio 

previsto no penúltimo parágrafo do ofício de fls. 731, sendo que cópia 

desta decisão deverá acompanhar o expediente.

 Sem prejuízo, intimem-se as partes para se manifestarem em 15 dias 

sobre a avaliação de fls. 735/739.

 Quanto ao petitório de fls. 741/742 e documentos que o instruem (fls. 

743/746), em respeito ao princípio do contraditório, determino que sobre o 

mesmo se manifestem as partes também no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13240 Nr: 2194-25.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº. 13240.

Vistos,

Às fls. 465 foi determinado que a parte exequente comprovasse que a 

área indicada a penhora às fls. 460/464, é de propriedade dos 

executados, tendo a parte exequente às fls. 468/470, apresentado cópia 

de escritura pública de doação em favor dos executados.

Ocorre que, conforme se extrai da escritura pública de doação, a porção 

de 37 alqueires doados aos executados, pertenciam à matrícula nº 733 do 

CRI de Tangará da Serra-MT, a qual atualmente pertence a matrícula nº 

6.892 do CRI de Tangará da Serra-MT, que é justamente a área que está 

em discussão dos embargos de terceiro apenso.

Assim, em razão de estarem suspensas as medidas de constrição 

relacionadas ao imóvel matrícula n.º 6.892, correspondente a 5 hectares, 

indefiro o pedido de penhora formulado às fls. 460/464.

Outrossim, às fls. 471/473 a parte exequente requereu a penhora dos 

créditos do contrato de arrendamento firmado entre João Parente de Sá 

Barreto com José Antônio da Silva Junior, Francisco Carlos da Silva e 

Antônio Adalberto da Silva, tendo informado que foi cedido à executada 

Marilda de Fátima Barreto os créditos relativos ao arrendamento.

 A parte exequente juntou às fls. 475/477 cópia do contrato de 

arrendamento e às fls. 478 cópia de autorização firmada por João Parente 

de Sá Barreto, autorizando o Sr. José Antônio da Silva Junior a pagar 

diretamente à executada Marilda de Fátima Barreto, as seguintes quantias:

1º pagamento: 610 sacas de soja em 30/03/2017;

2º pagamento: 305 sacas de milho em 30/08/2017;

3º pagamento: 610 sacas de soja em 30/03/2018;

4º pagamento: 305 sacas de milho em 30/08/2018;

Desse modo, diante da comprovação da existência de créditos da 

executada em relação ao mencionado contrato de arrendamento, defiro o 

pedido de fls. 471/473.

Expeça-se mandado de penhora sobre os créditos mencionados na 

autorização de fls. 478, até o limite do valor da execução.

 Intime-se o arrendatário José Antônio da Silva Junior (sendo que deixo de 

determinar a intimação dos demais arrendatários, em razão da autorização 

de fls. 478 estar apenas em nome de José Antônio da Silva Junior), no 

endereço constante do contrato, para depositar as quantias dos produtos 

descritas na autorização de fls. 478, referente às prestações vincendas, 

no armazém indicado pelo credor às fls. 471/473, item “b”, ou para 

depositar o valor equivalente, de acordo com a cotação do produto do dia, 

em conta judicial vinculada a este processo.

Advirta-se o arrendatário José Antônio da Silva Junior que, no prazo 

máximo de 05 dias, contados da data fixada para pagamento do 

arrendamento (cláusula quarta do contrato e termo de autorização), 

deverá juntar nos autos comprovante da entrega dos produtos no 

Armazém ou do depósito do valor equivalente em conta judicial.

Intime-se a parte executada da penhora, nos termos do art. 841 do Código 

de Processo Civil.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105645 Nr: 4403-83.2008.811.0055

 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: JORGE ALBERTO GRAUNKE, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCOS ANTONIO PEREIRA COSTA - OAB:OAB/RJ 

52.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT
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 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126805 Nr: 5732-62.2010.811.0055

 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: EGIDIO BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E. C. ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 126805.

 Natureza: Monitória.

 Requerente: Egidio Benedito da Silva.

 Requerido: C. E. C. Alimentos TLDA.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Egidio Benedito da Silva em 

desfavor de C. E. C. Alimentos TLDA, em 08/09/2010, na qual o 

Requerente alega ser credor da importância de R$ 31.980,94 (atualizado 

até a data de ajuizamento) representada pelo cheque de fls. 14, sem força 

executiva.

 A inicial foi recebida às fls. 18, sendo determinada a citação da parte 

Requerida.

Às fls. 29 fora determinada a citação por edital da Requerida, haja vista 

que se encontra em lugar incerto e não sabido, deixando a mesma 

transcorrer o prazo para apresentação de resposta (fls. 33), sendo, 

portanto, nomeada a Defensoria Pública como curadora especial às fls. 

34, a qual apresentou contestação por negativa geral às fls. 35/37.

Às fls. 39 o Requerente deixou transcorrer o prazo para impugnação.

Determinada a especificação de provas (fls. 41), a parte Requerida 

informou que não possui interesse em produzir provas (fls. 42), 

permanecendo o Requerente inerte (fls. 43).

Às fls. 44 fora julgado procedente os embargos monitórios, para declarar 

nula a citação via edital.

Após esgotadas as tentativas de citação pessoal da Requerida, foi 

deferida a citação por edital às fls. 93, sendo nomeada, desde já, a 

Defensoria Pública como curadora especial.

 Às fls. 99 a parte Requerida deixou transcorrer o prazo oferecer 

embargos monitórios, razão pela qual a Defensoria Pública, como curadora 

especial, apresentou contestação por negativa geral às fls. 100/103, 

tendo sido requerida a nulidade de citação, bem como a concessão do 

benefício da justiça gratuita.

A parte Requerente manifestou-se as fls. 105/110, pugnando pela 

improcedência dos embargos.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Porém, antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre-me enfrentar a 

preliminar arguida pela Requerida quanto à nulidade de citação.

Pois bem. Analisando nitidamente os autos acerca da nulidade da citação, 

entendo que não assiste razão à parte Requerida, visto que ocorreram 

várias tentativas de citação.

Ademais, após a nulidade da citação editalícia às fls. 44, foram realizados 

vários atos processuais na tentativa de citação pessoal da Requerida, 

que, contudo, restaram todas infrutíferas.

Além do mais, houve o retorno do A.R encaminhado a sede da empresa 

Requerida cadastrado junto à Receita Federal.

Deste modo, tendo sido esgotados todos os meios para citação pessoal 

da Requerida, é possível a sua citação por edital, razão pela qual não há 

que se declarar a sua nulidade, eis que devida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – 

RÉU REVEL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA 

NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO PRÓPRIO ESTATUTO 

SOCIAL – INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA REJEITADA – CONDENAÇÃO AOS 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Frustrada a tentativa de citação da pessoa 

jurídica no endereço constante do seu próprio Contrato Social, há indício 

de dissolução irregular da empresa, sendo possível, no caso, a citação 

editalícia sem configuração de nulidade processual. 2. Julgados 

improcedentes os embargos à execução, deve o embargante/executado 

ser condenado aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários 

advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

 (Ap 65834/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Processo Civil. Ação Monitória. Citação editalícia. Validade. Esgotamento 

dos meios de localização. Como se sabe a citação via edital é medida de 

índole excepcional, que só tem lugar quando esgotados todos os meios 

para localização do réu. Irresignação da Curadoria de Justiça. Alegação 

de nulidade da citação editalícia, ao argumento de que não teriam sido 

esgotadas todas as diligências necessárias para localização da Empresa 

Ré. Inúmeras tentativas frustradas de localização da parte Ré. Pesquisas 

realizadas nos sistemas informatizados deste E. Tribunal. Inteligência da 

Súmula 292 desta Corte. Citação por edital que não se mostra nula. 

Recurso desprovido.

(TJ-RJ – Processo: APL 01469254020128190001; Orgão Julgador: 

Vigésima Segunda Câmara Cível; Publicação: 24/03/2017; Relator: Carlos 

Eduardo Moreira da Silva)

Nesse ínterim, entendo que não prospera a presente preliminar, visto que 

a citação por edital realizada foi devida, eis que frustradas as demais 

modalidades de localização da Requerida.

 Não tendo mais preliminares a serem analisadas e não havendo questões 

prejudiciais, passo à apreciação do mérito, expondo as razões de meu 

convencimento.

A Requerida não logrou êxito em comprovar a inexistência da dívida, 

representada pelo cheque que instruiu a inicial, razão pela qual a medida 

que se impõe é a rejeição dos embargos monitórios e a conversão em 

mandado executivo, na forma do art. 702, parágrafo 8º, do Código de 

Processo Civil.

 Ademais, entendo que também deve ser indefiro o pedido de concessão 

do benefício da gratuidade da justiça à parte Requerida, eis que não 

comprovada sua insuficiência de recursos.

Outrossim, por tratar-se a Requerida de pessoa jurídica, nos termos do 

art. 99, § 3º, do CPC, não há presunção de veracidade na alegação de 

insuficiência de recursos, ainda que assistida pela Defensoria Pública, eis 

que presume-se verdadeira a alegação exclusivamente por pessoa 

natural.

Nesse viés:

AGRAVO INTERNO – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO STJ Nº 02 - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA SOB 

A ÉGIDE DO CPC/1973 - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA 

PÚBLICA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTESTAÇÃO 

POR NEGATIVA GERAL, DISPENSANDO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – 

NÃO ACOLHIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA 

VALIDANDO TÍTULO EXECUTIVO – CONDENAÇÃO NA SUCUMBÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE PREPARO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE DEFERIMENTO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - DESERÇÃO 

DECLARADA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA 

– JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

CONFIRMADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. - O fato da parte citada 

por edital ser assistida por Curador Especial, não a isenta de requerimento 

de justiça gratuita para o Juízo da causa, muito menos do pagamento do 

ônus da sucumbência, ainda que seja patrocinada pela Defensoria Pública 

do Estado. - Inexistindo recolhimento das custas processuais e pagamento 

do preparo do recurso, impõe-se a declaração da deserção, conforme 

Art. 511 CPC/1973 (Art. 1.007 CPC/2015). - No caso presente, não foram 

deferidos os benefícios da assistência judiciária, bem como não há pedido 

para tanto, em sede dos Embargos do Devedor, por isso não se pode 

presumir a hipossuficiência da Empresa citada por edital simplesmente 

pelo fato de ser representada pela Defensoria Pública, nomeada como 

Curadora Especial pelo Juízo de Primeiro Grau. Precedentes STJ e TJMT. - 
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Não se aplica a multa prevista no § 4º do Art. 1.021 do CPC/2015, 

conforme requerido nas contrarrazões recursais, porque não foi 

demonstrada a intenção da Defensoria Pública Agravante de induzir esta 

Corte de Justiça a erro, tratando-se de regular exercício do direito de 

recorrer, talvez com intensão de prequestionar a matéria. - Juízo negativo 

de retratação. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. 

Recurso desprovido.

(AgR 64029/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 27/09/2017)

Desta forma, não tendo a Requerida comprovado a insuficiência de 

recursos, indefiro os benefícios da justiça gratuita.

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, rejeito os embargos monitórios manejados pela parte Requerida e 

julgo procedente o pedido formulado pela parte Requerente, constituindo, 

de pleno direito, o título executivo judicial.

 A correção monetária deverá incidir a partir da data de emissão 

estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, 

conforme tese firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.556.834 - SP 

(2015/0239877-3):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido.

(Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Luis 

Felipe Salomão. Publicado em: 10/08/2016).

 Condeno a Requerida ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.

 Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para, no prazo de 

15 dias apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Após, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora por edital para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 P. R. I. C.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142209 Nr: 1586-07.2012.811.0055

 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 PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVANTES CORRAL, ESPOLIO DE ALBERTO 

AMBRÓSIO, ANGELA MARIA AMBRÓSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49.690, FLAVIO PELHE GIMENEZ - OAB:52.205, 

RICARDO BASSO - OAB:12739

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155162 Nr: 3779-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESLEI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Autos nº: 155162.

Vistos,

 Considerando que não houve impugnação da parte Executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 111/113 via Bacenjud, converto referida 

indisponibilidade em penhora e procedo a transferência do valor à conta 

única.

Defiro o levantamento, pelo Exequente, do valor penhorado, mediante a 

expedição de competente alvará, a ser depositado na conta bancária 

indicada às fls. 116.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162467 Nr: 13865-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Autos nº: 162467.

Vistos,

 Diante da resposta ao ofício nº 299/2017 (fls. 243), suspendo o presente 

cumprimento de sentença pelo prazo determinado nos autos da 

recuperação judicial em trâmite na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167433 Nr: 7576-08.2014.811.0055

 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: ZAQUEU PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JORDANI, GERALDO MOTTA RIBEIRO, 

ELIEZEL TEIXEIRA DE SOUZA, RAQUEL MALAQUIAS DE SOUSA, ERASMA 

MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 
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OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 Autos n.º 167433.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a patrona dos Requeridos Eliezer 

Teixeira de Souza e Raquel Malaquias de Souza ainda não juntou 

instrumento procuratório, mesmo diante da determinação de fls. 75.

Assim, intime-se novamente a advogada dos Requeridos acima para, no 

prazo de 15 dias, juntar procuração, sob pena de revelia em face deste.

Sem prejuízo, expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Adamantina/SP, conforme endereço declinado às fls. 128, para realização 

da citação do Requerido Nelson Jordani.

Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de desistência de 

fls. 77/78 em relação aos últimos 2 requeridos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196579 Nr: 12111-43.2015.811.0055

 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: MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:16780, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

10.445

 Autos nº: 196579.

 Natureza: Declaratória de inexistência de débito.

 Requerente: MST Serviços Elétricos LTDA.

 Requerida: Tim Celular S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e restituição em dobro com pedido liminar inaudita altera 

parte ajuizada em 24 de julho de 2015 por MST Serviços Elétricos LTDA 

em face de Tim Celular S/A, ambas já qualificados.

 Alegou a parte Requerente, em resumo, que em junho de 2014 firmou 

contrato de prestação de serviços junto à Requerida, com 85 acessos 

telefônicos e valor fixo mensal de R$ 8.262,20.

Afirma que desde o primeiro mês a Requerida não prestou o serviço 

adequado, pois além de não obter cobertura em todas as regiões de Mato 

Grosso, ainda cobra um valor superior ao contratado.

Segue narrando que, embora tenha entrado em contato com a Requerida 

para verificar as falhas na prestação de serviços, não obteve nenhuma 

solução.

Aduz a Requerente que estando insatisfeita com os serviços prestados 

pela Requerida, requereu o cancelamento do contrato em 30/12/2014.

Informa que a fatura referente ao mês de janeiro de 2015 estava sendo 

cobrada em valor exorbitante, qual seja, R$ 17.647,95, haja vista que 

acrescida de multa em decorrência da rescisão contratual.

Acrescenta que, embora tenha solicitado à Requerida a análise da conta 

emitida em janeiro, recebeu nova fatura para o mês de fevereiro/2015 em 

valor demasiado, qual seja, R$ 26.329,70.

Assevera que não realizou o pagamento das faturas dentro do prazo, eis 

que estava aguardando a análise da Requerida.

 Acontece que, estando com as parcelas em atraso, a Requerente afirma 

que começou a receber cobranças da Requerida, sendo alertada que 

caso não efetuasse o pagamento, seriam os seus dados lançados nos 

cadastros restritivos.

Sustenta que, não obstante discordasse das faturas, pois estava sendo 

cobrada multa de rescisão contratual indevidamente, eis que jamais deu 

causa ao cancelamento, bem como para resguardar sua reputação 

perante a sociedade e clientes, realizou o pagamento da fatura no valor de 

R$ 26.329,70.

Outrossim, afirma que um representante de empresa, ao tentar realizar um 

empréstimo bancário, teve a surpresa de constatar que o crédito não 

poderia ser concedido, vez que constava uma restrição no CNPJ da 

Requerente, lançada pela Requerida, nos valores de R$ 590,71 e R$ 

16.947,70.

Aduz que os débitos negativados são inexigíveis, eis que um (R$ 590,71) 

fora constituído depois de findo o contrato e outro (R$ 16.947,70) está 

sendo discutido administrativamente.

 Por conta disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência para 

determinar que a Requerida exclua o nome da Empresa Requerente dos 

órgãos restritivos, bem como a inversão do ônus da prova.

 Por fim, requereu ainda a declaração de inexistência dos débitos, 

repetição do indébito e indenização por danos morais.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 27/81.

 A inicial foi recebida às fls. 82/84, oportunidade em que foi deferida a 

tutela de urgência postulada e o pedido de inversão do ônus da prova.

 Devidamente citada (fls. 85-vº), a parte Requerida apresentou 

contestação às fls. 86/93, sustentando, em preliminar, a não incidência do 

CDC, eis que a Requerente utiliza os serviços telefônicos como produto 

meio para a realização/otimização de sua atividade negocial.

 No mérito, sustentou a regularidade das cobranças, uma vez que foram 

realizadas de acordo com o contrato, bem como se trata da multa por 

quebra do contrato de fidelização, a indevida repetição de indébito e a 

inocorrência de danos morais.

Pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

 Às fls. 95/101 a Requerida informa a interposição do recurso de Agravo 

de Instrumento.

Às fls. 102/104 a Requerente solicitou a majoração da multa diária para 

cumprimento da decisão judicial que antecipou a tutela pleiteada.

A contestação foi impugnada às fls. 105/118.

Às fls. 119 foi determinada a intimação da Requerida para providenciar a 

baixa das restrições de crédito.

Às fls. 129/131 a Requerida comprovou o cumprimento da liminar.

Às fls. 136/141 foi juntado acórdão que desproveu o recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela Requerida.

Às fls. 142 foi determinada a intimação da Requerida para juntada do 

contrato celebrado, bem como determinada a especificação das provas.

O contrato pactuado foi juntado pela Requerida, conforme petição de fls. 

144/165.

Às fls. 166 a Requerente informou que não deseja produzir mais provas, 

requerendo o julgamento antecipado da lide. A Requerida, por outro lado, 

permaneceu inerte (fls. 167).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Aliás, registro que as partes não requereram outras provas.

 Porém, antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre-me enfrentar a 

preliminar arguida pela Requerida.

 Analisando os autos, verifico que razão não assiste à Requerida quanto à 

preliminar de não incidência do Código de Defesa do Consumidor, haja 

vista que o negócio jurídico celebrado pelas partes é tipicamente 

consumerista, sendo que a Requerente adquiriu os serviços da Requerida, 

bem como os utiliza como destinatária final, eis que em beneficio próprio.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. 

CABIMENTO. EMPRESA QUE É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO 

PRESTADO PELA COMPANHIA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 

APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO QUE TORNA EXIGÍVEL O DÉBITO. 

SENTENÇA REFORMADA.

1. O CDC é aplicável às pessoas jurídicas, conforme preceitua o art. 2º do 

referido "codex". A autora, embora pessoa jurídica, é destinatária final do 

serviço prestado pela requerida, ora apelante, e, portanto, é sua 

consumidora.

2. Embora tenha solicitado o cancelamento do serviço, o fato de a autora 

ter dado continuidade à sua utilização torna exigível a cobrança, porque 

derivada de serviço efetivamente utilizado.

3. Recurso provido.

(TJ-SP – Processo: APL 1000656-75.2016.8.26.0002; Orgão Julgador: 35ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação26/09/2016; Relator: Artur Marques)
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Assim sendo, reitero a decisão de fls. 82/84, que aplicou ao presente 

caso o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser destacado ainda 

que tal matéria resta preclusa, uma vez que não fora atacada 

tempestivamente pela parte requerida por meio do recurso cabível.

Pois bem. Não havendo mais preliminares e nem outras questões 

prejudiciais a serem decididas, passo ao exame do mérito da demanda, 

expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida 

no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

Analisando os autos, verifico que a questão fática central é a declaração 

de nulidade da multa rescisória e declaração de inexistência dos débitos 

negativados, em razão do descumprimento do contrato e a ilegalidade da 

cobrança de valores acima do contratado, bem como a repetição em dobro 

do valor cobrado indevidamente a título de multa, além da condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais.

 A priori, cumpre-me analisar a cobrança de valores maiores que a 

mensalidade nas faturas mensais encaminhadas à Requerente, eis que o 

cancelamento do contrato para com a Requerida seria por este motivo.

 Assim, compulsando aos autos, verifico que as faturas colacionadas às 

fls. 45/67 apresentam, em média, o valor da mensalidade como sendo de 

R$ 8.262,20, valor este não contestado pela Requerida. Acontece que, 

ainda que seja cobrado o valor da mensalidade, a empresa Requerida 

realiza ainda a cobrança de outros serviços.

Não obstante a cobrança de valores maiores que a mensalidade, as 

faturas encaminhadas à Requerente não contêm, inclusive, a 

discriminação de como a empresa Requerida chegou ao montante final, 

haja vista que mesmo que seja realizado o somatório de alguns serviços 

apresentados na própria fatura, não é possível encontrar o valor final 

cobrado.

Deste modo, por ter sido invertido o ônus probatório, deveria a Requerida 

ter comprovado a origem dos débitos além do valor da mensalidade, ônus 

este que não se desincumbiu.

Aliás, vejo que a parte autora citou na inicial inúmeros protocolos de 

atendimento, sendo que a requerida não juntou o áudio de nenhuma 

dessas conversas, não obstante já tivesse desde a inicial ciente da 

inversão do ônus probatório.

 Portanto, tendo a Requerida realizado cobranças em valores superiores 

ao contratado, resta configurada a falha na prestação do serviço à 

Requerente, que ocasionou o pedido de cancelamento do contrato 

pactuado.

Por outro lado, em relação à cobrança da multa pelo cancelamento do 

contrato dentro do prazo alegado de carência, entendo que esta é 

somente devida caso o serviço tenha sido prestado com o devido 

cumprimento das obrigações pactuadas, ou seja, sem nenhuma falha.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ora colacionado:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MATERIAL E MORAL – TELEFONIA – 

CANCELAMENTO DA LINHA – MULTA POR FIDELIZAÇÃO – SERVIÇOS 

NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA 

JURÍDICA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MINORAÇÃO – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da ausência de prova constitutiva do 

fato gerador do direito da empresa, não há que se considerar a licitude da 

cobrança. A falha na prestação do serviço torna ilegítima a cobrança da 

multa por fidelização. É possível a caracterização de dano moral diante da 

pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta excessivo com a realidade do caso 

concreto. A restituição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de 

forma simples, por inexistência da má-fé.

 (Ap 59250/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 

13/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – 

COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCABÍVEL A COBRANÇA DE MULTA - ÔNUS 

DA EMPRESA REQUERIDA EM PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Em que pese a legalidade da multa por quebra da fidelização 

prevista no instrumento contratual – conforme já pacificado pelos 

Tribunais – não há que se falar na sua cobrança quando a rescisão 

contratual ocorre por falha na prestação do serviço da empresa de 

telefonia. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se 

falar na aplicação da multa por quebra da fidelização, sendo totalmente 

abusiva a sua cobrança, assim como a cobrança de outros valores após 

a rescisão contratual. 3. É pacífico o entendimento de que “a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula n. 227), contudo, por se 

tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito 

efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato 

ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, 

entre outros. 4. O quantum da indenização por danos morais deve ser 

fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

inscrição indevida do autor no órgão de restrição ao crédito, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica. 5. Tratando-se de responsabilidade 

contratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir 

juros de mora a partir da citação.

 (Ap 31401/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017)

 Portanto, estando configurada a cobrança indevida de outros débitos nas 

faturas, evidente está a falha na prestação dos serviços pela Requerida, 

que culminou no pedido de cancelamento pela Requerente.

Assim, entendo que pelo fato de o contrato ter sido cancelado em virtude 

das falhas na prestação do serviço, não deve ser aplicada a multa de 

rescisão contratual.

Logo, entendo que devo declarar nulas as multas de rescisão incluídas 

nas faturas referentes aos meses de janeiro de 2015 (fls. 64) e fevereiro 

de 2015 (66/v-67).

Passo agora à análise dos débitos negativados, conforme fls. 74, no valor 

de R$ 16.947,70, com vencimento datado em 15/01/2015, e R$ 590,71, 

com vencimento 15/04/2015.

Com relação ao débito de R$ 16.947,70, verifico que ele corresponde à 

fatura juntada às fls. 63/64 (vejo isso pela data de vencimento), na qual 

houve a incidência da multa pela rescisão contratual. Assim, tendo a multa 

sido declarada nula, deverá ser realizada a cobrança tão somente no 

valor da mensalidade tida como parâmetro, qual seja, R$ 8.262,20, eis que 

o montante correspondente à multa é indevido.

Logo, deve ser declarado parcialmente inexistente o débito negativado de 

R$ 16.947,70, no montante de R$ 8.685,50, eis que é o valor 

correspondente a multa, devendo, portanto, a parte Requerente arcar com 

o restante.

Outrossim, com relação ao outro débito negativado no valor de R$ 590,71, 

com vencimento datado em 15/04/2015, entendo que também deve ser 

declarado inexistente, haja vista que no mês de abril de 2015 o contrato já 

havia sido cancelado, motivo pelo qual não haveria cobranças a serem 

realizadas, eis que todas as linhas telefônicas já haviam sido encerradas.

Além do mais, a Requerida não comprovou a existência deste débito, 

razão pela qual é do meu convencimento que deve ser declarado o mesmo 

inexistente.

Agora, com relação ao pedido de repetição de indébito referente ao débito 

de fls. 65/68, que fora pago pela Requerente com a inclusão da multa de 

rescisão contratual, no valor de R$ 26.329,70, entendo devida a 

devolução no montante de R$ 24.546,14, eis que, conforme consta na 

fatura, refere-se a outros créditos/débitos, em sua maioria 

correspondente a multa pela rescisão do plano. Destaco que este valor 

está no item 62 da fatura de fls. 66, verso, com a descrição “OUTROS 

CRÉDITOS/DÉBITOS”.

Desta forma, tendo a multa sido declarada nula, entendo que a Requerente 

deve ser restituída pelo valor indevidamente pago, qual seja, R$ 24.546,14.

No entanto, verifico que não é o caso de repetição de indébito em dobro, 

eis que para que a parte Requerente tenha direito ao dobro deve ficar 

configurada também a má-fé da empresa Requerida em relação à 

cobrança, o que não verifico dos autos.

 Destaco, outrossim, que o fato da empresa Requerida ter deixado de ser 

diligente e se certificar de que a cobrança era legítima, não é suficiente 
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para caracterização da má-fé.

 A corroborar referido entendimento colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO 

CONFIGURADA - COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATO 

CELEBRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE 

PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITO NÃO 

INSCRITO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO 

INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO 

TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE 

PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva 

só se configura quando demonstrada a inexistência de relação jurídica 

entre as partes; existindo a discussão acerca do contrato celebrado entre 

as partes, não há que se falar em ilegitimidade. 2. Não tendo juntado 

qualquer prova hábil à comprovação da legalidade dos valores cobrados, 

a empresa telefônica responde pela falha na prestação do serviço e, por 

conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c 

art. 17 do CDC. 2. O simples aborrecimento do autor com as ligações 

realizadas para o cancelamento do contrato, não são, por si só, 

suficientes a caracterizar dano passível de indenização, mesmo porque, 

esse evento não passa de dificuldade cotidiana que atinge todos os 

consumidores brasileiros que contratam com grandes empresas. 3. Com 

relação à repetição de indébito, a jurisprudência da 2ª Seção do STJ 

pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores 

cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé 

do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a 

imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 4. A verba 

honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem 

elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da 

profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa 

remuneração ao trabalho profissional. 5. Ocorrendo sucumbência 

recíproca, as custas judiciais e os honorários advocatícios devem ser 

distribuídos e compensados entre as partes. Inteligência do art. 21 do CPC.

(TJ-MT, Ap 128619/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Assim, entendo devida a repetição de indébito à Requerente na forma 

simples, no valor de R$ 24.576,14.

Ademais, tendo a Requerente que arcar com o montante de R$ 8.262,20, 

referente a mensalidade de janeiro/2015 que não fora paga, e a Requerida 

pela repetição de indébito acima, entendo pela compensação destes 

valores, eis que ambas as partes são credoras e devedoras ao mesmo 

tempo.

Por fim, não há dúvidas de que a parte Requerente foi vítima de dano moral 

puro, pois teve sua honra objetiva afetada em face da ofensa ao seu bom 

nome no mercado. Em tais hipóteses, o dano decorre da prática do próprio 

ilícito, dispensando prova efetiva do dano suportado.

 Assim, como estão presentes os elementos ensejadores da indenização 

pretendida, quais sejam, o ato ilícito perpetrada pela parte Requerida em 

desfavor da parte Requerente, consubstanciada na inclusão indevida do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o dano sofrido, que nesse 

caso é inerente à própria cobrança ilegalmente efetuada, e o nexo causal 

entre o ato e o dano experimentado, forçoso concluir que procede o pleito 

indenizatório pugnado. Neste sentido o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do 

dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no 

cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao 

assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, 

que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Ao fixar 

o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os 

aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se 

configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de 

autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo 

regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 2014/0025759-7, Relator: Ministro 

RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 09/05/2014)

 Ademais, o fato de a parte Requerente ser pessoa jurídica não afasta o 

direito de ser indenizada pelo dano moral suportado, conforme dispõe a 

Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

 Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta 

agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano 

moral em favor da parte Requerente.

 Nesta linha de ideias, considerando-se o porte financeiro da causadora 

do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social da parte Requerente, bem como os reflexos danosos 

do ato ilícito praticado pela parte Requerida, entendo que a indenização 

deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero 

adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para:

a) declarar a nulidade da multa por rescisão de contrato;

b) declarar a inexistência dos débitos negativados nos valores de R$ 

590,71 (quinhentos e noventa reais e setenta e um centavos) e de R$ 

8.685,50 (oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 

centavos);

c) condenar a parte Requerida a restituir de forma simples o valor cobrado 

indevidamente na fatura de fevereiro/2015, no valor de R$ 24.576,14 

(vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e catorze centavos), 

incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do 

CC, devido a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do desembolso.

c.1) fica facultada e compensação do valor a título de repetição de 

indébito com o montante devido pela Requerente no valor de R$ 8.262,20, 

referente à fatura do mês de janeiro/2015, que não foi paga;

d) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

à Requerente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual), isso nos termos do entendimento que 

restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

e) confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida às fls. 

82/84.

 Considerando que a parte Requerente sucumbiu em parte mínima, com 

fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil 

condeno a parte Requerida ao pagamento, por inteiro, das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor 

da condenação.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218825 Nr: 8997-62.2016.811.0055

 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: ENEIAS NEVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT
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 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 94/101 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222288 Nr: 11933-60.2016.811.0055

 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: JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, ESPOLIO DE 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 222288.

 Vistos,

 A parte requerida alegou, preliminarmente, em sua contestação, a 

incorreção do valor da causa, sustentando que na ação de embargos de 

terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, 

porém, limitado ao valor da dívida.

 Assim, argumentou que o valor da dívida é de R$ 47.724,65, contudo, a 

parte embargante atribuiu o valor da causa em R$ 100.000,00, impondo-se 

a correção do valor, a fim de corresponder ao benefício econômico 

buscado na presente ação.

 Pois bem. Assiste razão à parte embargada, pois, a jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que, o valor da causa nos embargos de 

terceiro, deve corresponder ao valor do bem levado à constrição, porém, 

não poderá exceder ao valor da dívida discutida no processo principal. 

Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTS. 258 E 259 DO 

CPC. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PENHORADO DESDE QUE NÃO 

SUPERIOR AO VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ.

1. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor 

do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.

2. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte.

3. Agravo regimental não provido" (STJ. AgRg no AREsp 457.315/ES, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 

06/05/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM OBJETO 

DA CONSTRIÇÃO. LIMITE. VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o 

valor da causa, nos embargos de terceiro, corresponderá ao valor do bem 

objeto da constrição limitado ao valor do débito.

2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1220317/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/10/2012, DJe 16/10/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA - VALOR DO PROVEITO ECONOMICO – LIMITE 

PELO VALOR DA DÍVIDA DA AÇÃO PRINCIPAL - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial STJ, em se tratando de Embargos 

de Terceiro o valor atribuído à causa deve corresponder ao do bem 

constritado na ação, porém não deve ultrapassar o valor da dívida 

discutida na ação principal.

No caso, o valor da ação de embargos de terceiro deverá ser limitado ao 

valor da dívida discutida na ação de execução. (TJMT. AI 55942/2016, Dra. 

Flavia Catarina Oliveira de Amorim Reis, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 09/12/2016).

 Ante o exposto, acolho a preliminar de incorreção do valor da causa e 

fixo este no montante de R$ 47.724,65.

 Retifique-se junto ao distribuidor, devendo ser também corrigida a capa 

dos autos.

 Não existem outras preliminares, nem questões processuais pendentes, 

sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova documental, nos limites do art. 435 do 

Código de Processo Civil, e de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte embargante e na oitiva de testemunhas, deverão ser 

arroladas tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão). 

Considero por agora prescindível a colheita do depoimento pessoal da 

parte embargada.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a)

se a área penhorada (fls. 322 do processo de execução) pertence à 

matrícula nº 6.892 do CRI de Tangará da Serra-MT ou apenas faz 

limite/confrontação com ela; e b) se a área penhorada (fls. 322 do 

processo de execução) é de posse ou propriedade dos embargantes.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de abril de 2018, às 14:00 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223034 Nr: 12458-42.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SAWARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamentoda 

diligência ao oficial de justiça, no centro desta cidade, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230439 Nr: 18853-50.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA, ZUBEIDE BERTA, NELSON 

JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO, Rosemari Konageski Vigolo, Edilene 

Pereira Moraes Vigolo, BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - OAB:39291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 230439.

 Vistos,

 Trata-se de carta precatória expedida com a finalidade de proceder a 

citação da parte executada, penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação da dívida.

 A citação foi realizada às fls. 23/24 e a penhora e a avaliação às fls. 

36/69.

 As partes foram regularmente intimadas da penhora e avaliação.

 A parte executada não se manifestou quanto à penhora e avaliação, 

conforme certidão de fls. 75.

 Às fls. 80/81 a parte exequente apresentou impugnação à avaliação, 

alegando que os imóveis penhorados já haviam sido previamente 

avaliados pelas partes, nos termos do art. 1.484 do Código Civil, bem como 

aduz que o valor atribuído na avaliação se mostra muito superior ao 

praticado no mercado.

 Sustenta que o valor total das avaliações estabelecida pelas partes na 

escritura pública de hipoteca perfazem o montante de R$ 14.241.163,88 

ao passo que a avaliação realizada na presente missiva chegou ao valor 

de R$ 37.191.000,00.

 Justifica que o oficial de justiça não considerou relevantes características 

dos imóveis, em especial a área destinada à reserva legal e sem 

possibilidade de plantio.
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 Ao final, requer seja afastada a avaliação realizada pelo oficial de justiça 

e seja confirmada a avaliação estabelecida pelas partes.

 Instados a se manifestarem acerca da impugnação, a parte executada 

permaneceu inerte.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente passo a analisar a alegação da parte exequente de que não 

se teria levado em consideração características relevantes dos imóveis, 

em especial a área destinada à reserva legal e sem possibilidade de 

plantio.

 Pois bem. Ao contrário do que foi sustentado pela parte exequente, 

observo que ao realizar a avaliação, o oficial de justiça avaliador levou em 

consideração todas as características dos imóveis, tendo consignado nos 

autos de avaliação que:

 “Toda área aberta preparada para cultivo de grãos estando plantada com 

feijão soja em torno de 520 has, e o restante formada em pastagens. (fls. 

38)

(...)

Toda área aberta preparada para cultivo de grãos estando plantada com 

feijão soja.

Solo misto com media quantidade de argila, tendo reserva legal em 

condomínio constituído em cadastro único (CAR) matrícula do mesmo 

proprietário nº 498. (fls. 51)

 (...)

Aérea composta de 250 has de reserva em condomínio único (CAR) e 

restante formada em pastagens com cerca de 18 km de cerca de madeira 

aroeira com 04 fios de arame nas dividas de pasto e 05 fios nas divisas 

laterais. (fls. 67)

 Assim, foram atribuídos valores diferentes de acordo com cada 

destinação da área, razão pela qual, resta afastada essa alegação.

 No que tange à alegação de que a avaliação se mostra muito superior ao 

praticado no mercado, registro que o oficial de justiça avaliador consignou 

os critérios utilizados nos autos de avaliação:

 “(...) tomadas de preços a empresas de consultoria e projetos e 

informações obtidas com proprietários e produtores da região, fontes de 

referências empresa Terra e Grão, Engenheiro Luiz Quatrin, Rua 

Francisco Pereira Ramos, nº 37-E, Empresa Terzi Consultoria, Sr. Claudio 

Terzi, Rua Antonio Hortolani, condomínio Tangará , e Empresa Siebert 

consultoria Rural, Engenheiro Decio Siebert, Rua São Paulo, 317, centro 

todos nesta cidade” – sic fls. 38/39, fls. 51-vº e fls. 67-vº.

 Ademais, a parte exequente não trouxe nenhuma prova de que a 

avaliação se mostra superior ao praticado no mercado, tendo se resumido 

apenas a sustentar que as partes avaliaram referidos imóveis, na 

escritura pública de hipoteca, o que não se mostra suficiente para 

comprovar o alegado vício na avaliação, principalmente porque a 

estimativa prevista no título, eventualmente, pode não corresponder ao 

valor venal do bem.

 Em outras palavras, o simples fato do valor da avaliação ter se destoado 

do valor atribuído pelas partes na escritura pública de hipoteca não leva a 

conclusão, por si só, de que houve vício na avaliação, razão pela qual, 

também não há que se acolher essa alegação.

 Ante o exposto, rejeito a impugnação à avaliação apresentada pela parte 

exequente às fls. 80/81 e homologo a avaliação realizada às fls. 38/69.

 Quanto ao pedido formulado pela parte exequente para que seja afastada 

a avaliação realizada pelos oficiais de justiça e confirmado o valor 

ajustado pelas partes na escritura pública de hipoteca, entendo que essa 

pretensão deverá ser deduzida perante o processo principal e decidida 

pelo juízo deprecante, pois compete a este juízo apenas a apreciação de 

vício ou defeito da avaliação, ex vi, art. 914, § 2º do Código de Processo 

Civil.

 Portanto, declaro a incompetência deste juízo para apreciar o pedido de 

dispensa da avaliação para fins de prevalecer o valor ajustado pelas 

partes (art. 1.484 do Código Civil).

 Por fim, considerando que o objeto da presente missiva foi integralmente 

cumprido, providencie-se sua devolução com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242784 Nr: 11039-50.2017.811.0055

 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: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeyse Mayara de Simão 

Matias - OAB:OAB/MT 23.378/O, Wallyton Matias Monteiro - 

OAB:OAB/MT 17204

 Autos nº: 242784.

 Natureza: Monitória.

Requerente: Esmeralda Miguel Rosolen.

Requerido: F. M. Subrinho Eireli.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Esmeralda Miguel Rosolen em 

desfavor de F. M. Subrinho Eireli, na qual a Requerente alega ser credora 

da importância de R$ 22.015,13, representada pelo cheque de fls. 14, sem 

força executiva.

A inicial foi recebida às fls. 17, sendo determinada a citação da parte 

Requerida.

Às fls. 26 fora realizada audiência para tentativa de conciliação, restando 

a mesma infrutífera.

Devidamente citada (fls. 27), a Requerida apresentou embargos monitórios 

às fls. 28/41, alegando a inexigibilidade do título por ausência de liquidez, 

certeza e exigibilidade por não ter a Requerente comprovado o negócio 

jurídico subjacente que determinou a emissão do cheque.

Requereu ainda, em caso de procedência, o abatimento, por 

compensação, do valor da suposta dívida da autora no valor de R$ 

3.387,25.

Às fls. 44/46 a parte Requerente se manifestou acerca dos embargos.

É o relatório.

D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que o cerne da demanda encerra questão 

estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção 

de outras provas, porquanto os documentos já juntados no processo são 

suficientes para a formação de minha convicção, estando, assim, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

O Requerido não logrou êxito em comprovar a inexistência da dívida, 

representada pelo cheque que instruiu a inicial, eis que apenas 

fundamenta sua tese no fato de a Requerente não ter comprovado a 

origem da dívida.

Acontece que, para o ajuizamento de uma ação monitória fundada em 

cheque prescrito não se faz necessário a comprovação do negócio 

jurídico que deu ensejo à posse da cártula. In verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. 

ORIGEM DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme sedimentado em julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC, 

"em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do 

emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão 

da cártula." (REsp 1094571/SP, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013) 2. Aferir se houve ou não 

sucumbência recíproca demandaria reexame de provas. Incidência da 

Súmula 7/STJ 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 327722 MT 2013/0108832-1; T4 - QUARTA 

TURMA; Publicação DJe 03/09/2013; Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ORIGEM 

DA DÍVIDA - PERQUIRIÇÃO DESNECESSÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 299, STJ: “É admissível a ação monitória fundada em cheque 

prescrito.” “- O cheque prescrito serve como instrumento de ação 

monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de 

enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1.102a, do CPC exige 

apenas ´prova escrita sem eficácia de título executivo´, sem qualquer 

necessidade de demonstração da causa debendi. (...) .” (STJ, REsp 

365061/MG, 3ª T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 21-02-2006, 
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DJU de 20-03-2006, p. 263. LEXSTJ, vol. 200, p. 147, in www.stj.gov.br).

(TJ-MT - Ap 41609/2010, DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Publicado no DJE 15/04/2011)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ORIGEM 

DA DÍVIDA - PRESCINDIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - RÉU.

- A cobrança de cheque prescrito, por meio de ação monitória, prescinde 

da causa de sua emissão, porque, mesmo prescrito e não apresentado 

para compensação, o cheque continua com as características de 

literalidade, autonomia e certeza.

- O ônus da prova da inexistência do débito incumbe ao réu.

(TJ-MG - AC 10378130016447001 MG; Orgão Julgador: 14ª CÂMARA 

CÍVEL; Publicação: 16/09/2016; Relator: Marco Aurelio Ferenzini)

Portanto, desnecessária a demonstração da causa debendi para a 

propositura de ação monitória.

Outrossim, quanto ao pedido do Requerido de compensação do valor de 

R$ 3.387,25, valor este supostamente decorrente de uma dívida da 

Requerente para com este, entendo que merece amparo, haja vista o fato 

das notas promissórias juntadas aos autos não terem sido resgatadas 

(fls. 35/37).

Ora, não é crível conceber que alguém assinaria uma nota promissória 

acreditando se tratar de um mero controle, tal como quer fazer crer a 

parte autora, sendo do meu convencimento, até mesmo por questão de 

economia processual, que deve haver a devida compensação, nos termos 

do art. 368 do Código Civil.

Quanto à suposta necessidade de reconvenção para reconhecimento da 

compensação, cito o seguinte julgado que bem elucida a desnecessidade:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. 

COMPENSAÇÃO. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. LIQUIDEZ DO 

CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. I. Consoante o enunciado da Súmula 292 do 

Superior Tribunal de Justiça, é cabível a reconvenção no procedimento 

monitório, desde que ocorra a conversão do procedimento para o 

ordinário, o que ocorre com a oposição dos embargos previstos no art. 

1.102-C do CPC . II. Cuidando-se de defesa indireta de mérito, 

consubstanciada em fato extintivo do direito do autor (art. 326 e 333 , II , 

do CPC ), não há óbice à alegação de compensação de créditos em sede 

de embargos à ação monitória, sendo desnecessário pleito reconvencional 

para tanto. III. A compensação, modalidade especial de extinção das 

obrigações, pressupõe dívidas líquidas, exigíveis, fungíveis e recíprocas. 

Carecendo o crédito da embargante do requisito da liquidez, pois não há 

certeza quanto à sua existência e efetividade, inviável a compensação. IV. 

Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140110042649 (TJ-DF). Data de publicação: 06/10/2015)

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, acolho parcialmente os embargos monitórios manejados pela parte 

demandada e julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte 

Requerente, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, 

devendo ser feita apenas a compensação dos valores de fls. 35/37.

A correção monetária do cheque deverá incidir a partir da data de emissão 

estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, 

conforme tese firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.556.834 - SP 

(2015/0239877-3):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido”. (Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/06/2016. Publicado em: 

10/08/2016).

 Para que não haja enriquecimento ilícito pela parte autora, registro que os 

valores de fls. 35/37 também deverão ser corrigidos pelo INPC a partir do 

vencimento de cada título antes de se proceder à compensação.

 Como sucumbiu a autora em parte mínima do pedido, condeno a parte o 

Requerida ao pagamento de custas, das despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte autora para apresentar nova 

memória de cálculo de acordo com esta decisão.

 Feito isto, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 

513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil.

 Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248080 Nr: 15178-45.2017.811.0055

 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: ANTONIO MELATO, ESPOLIO DE OTAVIO MELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 248080.

 Natureza: Declaratória.

 Requerente: Antonio Melato e Outros.

 Requerido: Banco do Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória ajuizada em 22/05/17 por Antonio Melato, 

Espólio de Otávio Melato e Carlos Henrique Gavioli em face de Banco do 

Brasil S/A, todos qualificados.

 A parte Requerente alega que o Sr. Otávio Melato (falecido no dia 

22/09/2003) era proprietário do imóvel rural matriculado sob o nº 12.968, 

do RGI de Tangará da Serra/MT.

Aduz que, quando em vida, o Sr. Otávio Melato emitiu junto ao Requerido a 

Cédula Rural 96/70078-5, no valor de R$ 44.898,99, com vencimento para 

31/10/2005.

Afirma que o instrumento de crédito foi retificado e ratificado, tendo seu 

vencimento sido prorrogado para o dia 31/10/2006.

Segue narrando que a dívida contraída não foi paga, provavelmente pelo 

fato do falecimento do devedor. Assevera que, não obstante a falta do 

pagamento do débito, o Requerido até o presente momento não promoveu 

nenhuma cobrança judicial do crédito documentado na cédula rural e 

posteriores aditivos, restando prescrito o direito de assim fazer.

Afirma ainda que a cédula bancária em questão prevê a existência de um 

pacto acessório de garantia hipotecária, onde o devedor deu em garantia 

ao pagamento da dívida o imóvel rural matriculado sob o nº 12.968, do RGI 

de Tangará da Serra/MT (registro R-6 e averbação AV-7).

Deste modo, aduz que, sendo certo que o instituto da prescrição extingue 

a pretensão de cobrança da dívida representada pela cédula rural, 

extingue com isso o próprio direito de crédito do Requerido, não havendo 

porque subsistir o pacto acessório de garantia hipotecária atrelado a um 

crédito inexistente.

 Assim, requer a declaração judicial de prescrição do direito de o 

Requerido cobrar o crédito previsto na cédula rural, declarando a 

inexistência do débito, bem como a determinação judicial de cancelamento 

da garantia hipotecária.
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A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/45.

Às fls. 46/47 a inicial fora recebida.

O Requerido foi devidamente citado às fls. 48/v.

Às fls. 71, tentada conciliação, restou a mesma infrutífera.

O Banco Requerido apresentou contestação às fls. 75/81, juntando os 

documentos de fls. 82/119.

Em suma, aduz o Requerido que o prazo prescricional da cédula de crédito 

rural é de 20 anos para aquelas firmadas sob a égide do Código Civil de 

1916. Assim, por ter o negócio jurídico sido celebrado pelas partes em 

1996, deverá ser regido conforme as regras vigentes àquela época, em 

que os prazos de prescrição eram outros que não os do Código Civil de 

2002.

Ademais, afirma o Requerido que os Requerentes agem de má-fé, eis que 

pugnam pela declaração de prescrição com base no CC/02, mesmo 

sabendo que sua prescrição na verdade é vintenária, motivo pelo qual 

requer a condenação dos Requerentes em litigância de má-fé.

Pugna pela improcedência da ação.

Às fls. 122/125 os Requerentes impugnaram a contestação, 

apresentando, sumariamente, que na data de vencimento da cédula rural 

já estava em vigor o novo Código Civil, sendo que a partir de seu 

vencimento que nasce o prazo prescricional, devendo, portanto, ser 

obedecida a nova norma.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que o cerne da demanda encerra questão 

estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção 

de outras provas, porquanto os documentos já juntados no processo são 

suficientes para a formação de minha convicção, estando, assim, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

Pois bem, primeiramente, vale ressaltar que o prazo prescricional para a 

execução da cédula rural começa a correr a partir do vencimento da 

obrigação, tendo prazo de 03 anos, nos termos da Lei Uniforme e do 

próprio art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Ademais, ultrapassado o prazo de 03 anos, tem-se ainda o prazo de 05 

anos para se requerer a cobrança da cédula rural por meio de ação 

monitória ou outra ordinária qualquer, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, 

do Código Civil.

Decorridos os prazos acima, o crédito não pode mais ser exigido, eis que 

culminado pela prescrição.

No caso em tela, a cédula rural hipotecária 96/70078-5 foi emitida em 

04/06/1996, sendo o seu vencimento ordinário para o dia 31/10/2005, 

sendo certo que, após ser realizado um aditivo, a sua data de vencimento 

foi prorrogada para o dia 31/10/2006.

Nesse sentido, ainda que a cédula rural tenha sido emitida no ano de 1996, 

quando em vigor o Código Civil de 1916, não há razões para que seja 

aplicado o prazo prescricional deste código, haja vista que a data de 

vencimento estava prevista para o dia 31/10/2006, quando já se 

encontrava em vigor o Código Civil de 2002, motivo pela qual devem ser 

aplicadas as normas previstas neste. Eis uma dos julgados que bem 

demonstra a correta forma de se identificar o termo inicial da prescrição:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDAD DE COBRANÇA ATRAVES 

DE AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS A CONTAR 

DA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Findo o prazo prescricional da ação executiva, o 

interessado/credor ainda tem outros meios de conseguir reaver o crédito, 

seja através da Ação Monitória ou, ainda, de Ação de Cobrança. A 

peculiaridade que deve ser observada é que, deixando a cártula de ter 

natureza de título executivo extrajudicial, afasta-se a sua abstração, de 

modo que passa a ser “simples documento escrito indicativo, de forma que 

o fundamento da cobrança não é mais a cártula, autonomamente, mas a 

dívida de que ela é prova” (REsp 682559, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 

01/02/2006). 2. No ajuizamento da ação monitória tendo como base a 

Cédula de Crédito Bancário, o prazo a ser observado é aquele prescrito 

no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil (05 anos), isso porque a cédula 

representa dívida líquida constante em instrumento particular.” (Ap 

28589/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Outrossim, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 

2002 não se aplica ao caso em tela, eis que ainda não havia iniciado o 

prazo prescricional da cédula rural quando da entrada em vigor do CC de 

2002, qual seja, 11/01/2003.

Deste modo, a regra de transição apenas é aplicada nos casos em que o 

prazo previsto no CC/1916 já tenha transcorrido mais da metade quando 

da entrada em vigor do CC/2002, o que não é o caso dos autos, eis que o 

prazo sequer tinha iniciado.

Portanto, estando a cédula rural discutida nos autos vencida desde o dia 

31/10/2006 e não tendo o Banco Requerido realizado nenhuma cobrança 

referente tal crédito, está a mesma prescrita desde o dia 31/10/2011, 

quando completou o prazo prescricional de 05 anos. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CÉDULA 

DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A 

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO 

A PARTIR DO VENCIMENTO DO CONTRATO (ART. 189, CC). 

PRECEDENTES DO STJ. VENCIMENTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, CC). OCORRÊNCIA. 

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. Afaste-se aqui qualquer possibilidade de utilização da regra de 

transição prevista no artigo 2.028 do CC/02, visto que, o vencimento do 

título (10/02/2003) se efetivou na égide do Código Civil de 2002, em vigor 

desde 11/01/2003.

2. Tem-se que o prazo prescricional para exercício da pretensão de 

cobrança começa a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. O lapso 

temporal tem início na data em que o cumprimento da prestação tornou-se 

exigível, isso porque a regra insculpida no art. 189, do CC/2002, é 

expressa ao estabelecer que a pretensão nasce para o titular quando 

violado seu direito. Precedentes do STJ.

3. Muito embora a pactuação da cédula tenha ocorrido no ano de 1995, 

isto é, quando se encontrava em vigor o Código Civil de 1916, o seu 

vencimento foi acordado para 10/02/2003, e, nesta data, já vigorava o 

Código Civil de 2002. 4. Assim, no caso concreto, incide o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, conforme prescrito no art. 206, § 5º, 

inciso do CC/2002. Verbis: Art. 206. Prescreve: [...] § 5º Em cinco anos: I - 

a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular; [...].

5. In casu, vencido o contrato em 10/02/2003, e iniciada a contagem do 

prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do 

Código Civil, para o ajuizamento da ação de cobrança, extinguiu-se o 

prazo irremediavelmente em 10/02/2008, sendo imperativo o 

reconhecimento da prescrição da cédula rural. 6. Recurso conhecido e 

desprovido.

(TJ-CE – Processo APL 0157275-45.2015.8.06.0001; Orgão Julgador: 3ª 

Câmara Direito Privado; Publicação: 05/07/2017; Relator: MARIA VILAUBA 

FAUSTO LOPES)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INTERVENIENTES GARANTIDORES 

DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - IMÓVEL DADO EM 

GARANTIA - SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO 

DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02 - PRAZO 

PRESCRICIONAL DO § 5º,I DO ART. 206 DO CC/02 - ALEGAÇÃO DE 

AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO - NÃO INCLUSÃO DO APELADO NO POLO 

PASSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CÉDULA FOI EXECUTADA - 

ÔNUS DO RÉU - ART. 333 C/C ART. 396 DO CPC - INÉRCIA DO CREDOR 

CONFIGURADA - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO - OCORRÊNCIA 

DE NOVAÇÃO - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DOS 

INTERVENIENTES - ART. 364 DO CC/02 E ARTS. 1.003 E 1.004 DO CÓDIGO 

ANTERIOR - DESCONSTITUIÇÃO DA GARANTIA - RECURSO NÃO 

PROVIDO.

O termo inicial da exigibilidade do título de crédito se dá com o vencimento 

da sua última parcela, mesmo que vencida antecipadamente a dívida. Não 

transcorrida mais da metade do prazo prescricional do Código Civil de 

1916, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 

Ultrapassados os 05 anos previstos no § 5º, inciso I, do art. 206 do CC/02 

sem que o credor tenha efetuado qualquer ato visando à execução da 

obrigação contra o interveniente, configurada está sua prescrição, com a 

consequente extinção da obrigação hipotecária. Cabe ao réu provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo instruir a 

resposta com documentos que atestem suas alegações (art. 333 c/c art. 

396 do CPC). A assunção de dívida com cláusula excluindo 
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expressamente o interveniente garantidor desconstitui de imediato a 

hipoteca, pois a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, 

sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, 

contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os 

bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na 

novação. (art. 364 do CC) (Ap 81904/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/11/2013, 

Publicado no DJE 03/12/2013)

Logo, resta claro que deve ser reconhecida a prescrição da cédula rural 

96/70078-5.

Quanto à declaração de inexistência do débito, entendo que não é devida, 

haja vista que o débito existe, estando apenas prescrito, ou seja, não é 

mais exigível. Nesse mesmo sentido são as lições do civilista Pablo Stolze:

A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em 

virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.

Neste caso, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação 

natural, que é aquela “que não confere o direito de exigir seu cumprimento, 

mas, se cumprida espontaneamente autoriza a retenção do que foi pago”. 

(grifo nosso)

 Assim, por ter o negócio jurídico se aperfeiçoado, é o mesmo existente, 

válido e eficaz, não prosperando o pedido de declaração de inexistência 

do débito, eis que a prescrição não torna a obrigação inexistente, mas 

apenas inexigível.

Portanto, deixo de declarar a inexistência do débito objeto da cédula rural.

Por outro lado, quanto à garantia hipotecária como pacto adjeto à cédula, 

fato é que se trata de uma garantia acessória.

Desta forma, nos termos do art. 1.499, inciso I, do Código Civil, a hipoteca 

é extinta com a extinção da obrigação principal, qual seja, a cédula rural.

Assim sendo, estando a cédula rural prescrita, não há razão para que o 

imóvel dado em garantia hipotecária continue onerado, motivo pelo qual 

entendo que devo determinar o cancelamento da garantia hipotecária 

levada a registro por meio do R-6-12.968 do RGI de Tangará da Serra/MT. 

Neste mesmo sentido os seguintes julgados:

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - 

CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA 

GARANTIA – CONTRATO ACESSÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, 

CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser 

deferido o cancelamento da hipoteca, em face da sua natureza acessória, 

quando reconhecida a prescrição da obrigação principal.

 (AI 104604/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 

21/11/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PRESCRIÇÃO DE TÍTULO E DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO - TÍTULOS 

DE CRÉDITO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRAZO 

PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - DECADÊNCIA - QUESTÕES 

INCONTROVERSAS - ADMISSÃO FICTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EXECUTOU OS TÍTULOS - 

CONFISSÃO FICTA - LIBERAÇÃO DA HIPOTECA - CONSEQÜÊNCIA 

LÓGICA. Recurso conhecido e provido.

1. O credor, para exercitar o direito de executar o título de crédito (cédula 

rural pignoratícia e hipotecaria) tem o prazo de 03 (três) anos, contados 

do vencimento da última obrigação. Escoado este prazo, tem o credor o 

prazo de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da última obrigação 

para o exercício da ação monitória. Vencidos estes dois prazos, 

prescritos estão os títulos de credito e, por conseqüência lógica, ocorre a 

decadência, isto é, perda do direito de ação do credor, situação que pode 

se decretada por sentença judicial, dentro dos limites da lide tratada nos 

autos.

2. Estando materializados nos autos prova documental dos referidos 

títulos, confessando tacitamente o credor que não ajuizou qualquer medida 

visando a cobrança dos mesmos, buscando enveredar em teses outras, 

não acatadas por ausências de suportes jurídicos, quanto o bastante para 

constituição do direito do autor almejado na inicial, a rigor dos artigos 302, 

330-I e 333-I do Código Civil de 1973, aplicável na espécie, égide do 

'tempus regit actis', com reconhecimento do pedido inicial.

3.- Procedente a demanda, impõe-se, dentro dos limites da lide (artigo 128, 

CPC/73) determinar impossibilidade de direito de ação em relação aos 

citados títulos e que providencie a baixa dos gravames hipotecários, em 

prazo razoável, após o transito em julgado da decisão, sob pena de 

aplicação de 'astreintes' pela recalcitrância, ficando este a cargo do juiz 'a 

quo" em relação ao valor que, mais tarde, poderá ser alvo de recurso ao 

Tribunal 'ad quem'.

(Ap 155212/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

07/02/2017)

Portanto, tendo sido reconhecida a prescrição da dívida oriunda da cédula 

rural hipotecária, tornando a mesma inexigível, impõe-se o cancelamento 

da hipoteca acessória.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar prescrita a dívida oriunda da cédula rural hipotecária 

96/70078-5, bem como determinar o cancelamento da hipoteca levada a 

registro por meio do R-6-12.968 do RGI de Tangará da Serra/MT (registro 

R-6 e averbação AV-7), deixando apenas de declarar inexistente a dívida. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Registro que a baixa da hipoteca deverá ocorrer somente depois do 

trânsito em julgado desta decisão em respeito ao princípio da segurança 

jurídica.

 A título de sucumbência, considerando que a parte autora decaiu de parte 

mínima do pedido, condeno a parte Requerida a pagar por inteiro as custas 

e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270667 Nr: 1716-84.2018.811.0055

 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: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270667.

Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

de urgência ajuizada em 24 de janeiro de 2018 por Dabson Junior Sguarezi 

Gomes em desfavor de Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição 

de Móveis e Eletrodomésticos S/A, ambos qualificados.

 Alega a parte Requerente que, no mês de março de 2016, realizou uma 

compra junto à Requerida no valor de R$ 1.162,30 (um mil, cento e 

sessenta e dois reais e trinta centavos), que foi paga por meio do cheque 

nº 128.

Afirma que o presente cheque foi devolvido pelo Banco Santander, na 

data de 16/03/2016, pelo motivo 11, sem seu conhecimento.

Aduz o Requerente que, após alguns meses, ao tentar realizar uma 

compra no comércio local, surpreendeu-se ao ser noticiado que não 

poderia efetivar a compra, pois o seu nome estava inscrito no cadastro de 

cheques sem fundos, inserido pelo Banco Santander, em razão do cheque 

ter sido devolvido.

Afirma o Requerente que no dia 25/07/2016 quitou todos os débitos com a 

Requerida, totalizando o valor de R$ 1.535,74 (um mil, quinhentos e trinta e 

cinco reais e setenta e quatro centavos). Contudo, seu nome permanece 

no rol de inadimplentes, visto que a empresa Requerida não devolveu o 

cheque.

Ressalta ainda que por diversas vezes procurou solucionar tal problema 

junto a Requerida, mas esta permanece inerte.

Diante desses fatos, requer a antecipação de tutela para compelir a 

Requerida a apresentar o cheque de nº 128 ou Carta de Anuência, para 

que o Requerente possa comunicar o Banco Santander e este retire seu 

nome do banco de dados do cadastro de cheque sem fundos.

Pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização no 

valor de 10 (dez) salários mínimos, a título de danos morais, bem como 

pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pela inversão do 

ônus da prova.
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 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/14.

Às fls. 15 foi determinada a emenda da inicial para que fosse juntado aos 

autos declaração de Imposto de Renda ou outro documento idôneo para 

comprovar o estado de hipossuficiência.

 Às fls. 18/21 a parte autora apresentou a cópia da declaração de Imposto 

de Renda.

 É o necessário à análise e decisão.

Primeiramente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça 

gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do 

CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de 

alteração da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da 

condenação face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

determinar que a Requerida apresente o cheque nº 128 ou Carta de 

Anuência em favor do Requerente para que esse possa requerer junto ao 

Banco Santander que retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa por dia de descumprimento.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que se encontram 

preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela 

antecipada pleiteada, haja vista a demonstração da probabilidade do direito 

fundado no comprovante de pagamento do débito juntado às fls. 13.

O outro requisito, consistente no perigo de dano também se encontra 

demonstrado, uma vez que a inscrição do nome do Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito acaba por lhe trazer prejuízos na aquisição 

de outros bens frente ao mercado consumidor.

Assim, entendo que se faz presente a aparência do bom direito e o perigo 

de dano necessário para a antecipação dos efeitos da tutela para os fins 

pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que 

a empresa Requerida apresente o cheque nº 128 ou Carta de Anuência 

em favor do Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o 

limite do valor da causa.

Desse modo, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de março de 2018, às 

16:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo 

Requerente, eis que ausente a demonstração de hipossuficiência técnica 

para a produção de provas.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218125 Nr: 8434-68.2016.811.0055

 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: ROSANA DOS ANJOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:63.440-MG

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 116/120 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221002 Nr: 10921-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Henrique Nonato Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FATIMA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o teor da certidão retro, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os 

presentes autos e intimo o exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 238720 Nr: 6135-84.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, MASSA FALIDA DA TEIXEIRA 

JUNIOR COM. CEREAIS E MANUFATURADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA TORRES MILANI - 

OAB:27523-OAB-MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:PR: 23.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 238720.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 09 de fevereiro de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257918 Nr: 23132-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA PEREIRA RAMOS

 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:

 Autos nº: 257918.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que os documentos juntados pela 

Requerente não são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência 

para arcar com as custas e despesas processuais, tendo em vista a não 

comprovação de sua renda, bem como diante do elevado valor investido 

no negócio.

Desta forma, indefiro os benefícios da justiça gratuita, devendo, para 

tanto, a parte Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas 

iniciais, comprovando o pagamento.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266048 Nr: 29224-39.2017.811.0055

 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: ACFS, RANGEL FERMIANO SOARES, MITIELI REGINA 

ARAUJO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 266048.

Vistos,

Inicialmente, recebo a emenda da inicial de fls. 40/43.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 16h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender restar comprovada a relação de consumo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova.

Ademais, verifico que a petição de fls. 44/46 não se refere aos presentes 

autos, eis que contém parte distinta da presente lide. Desta forma, em 

consulta ao sistema Apolo, observei que a petição juntada se refere ao 

processo nº 29460-88.2017.811.0055 (266483), em trâmite na 2ª Vara 

Cível desta Comarca, devendo, para tanto, ser desentranhada referida 

petição, bem como ser remetida para a sua respectiva Vara.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266133 Nr: 29265-06.2017.811.0055

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMIR VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 266133.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

notificação com AR (fls. 09-vº e fls. 10).

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 a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (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, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.
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Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267092 Nr: 29973-56.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 267092.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269203 Nr: 185-60.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARAPUTANGA-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA INFORMATICA, ANTONIO MESSIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 269203.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269815 Nr: 846-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA RAMOS BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269815.

 Vistos,

 Inicialmente, recebo a emenda da inicial de fls. 45/48.

Ademais, no que tange ao pedido de exibição de documentos em caráter 

liminar, determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve 

a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Por conseguinte, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270717 Nr: 1753-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270717.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270996 Nr: 1986-11.2018.811.0055

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILBER AMORIM MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270996.

 Vistos,

 Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte autora 

emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 3º do Dec. 

Lei 911/69, tendo em vista que os AR’s de fls. 14 e fls. 15 foram 

devolvidos com os motivos de “endereço insuficiente” e “ausente” 

respectivamente, isso sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento 

da distribuição.

 Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 

STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido 

de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, 

é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não 

pessoalmente. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido 

informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da 

devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo 

fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste 

Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica 

capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não 

provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 419667 MS 2013/0361176-3, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)(Original sem grifo)

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271064 Nr: 2060-65.2018.811.0055

 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: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SÃO BENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 271064.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

frustração da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço 

constante no contrato, em razão da mudança de endereço (fls. 48/49).

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 a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (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, art. 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 (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271141 Nr: 2102-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271141.

 Vistos,

 Inicialmente, no que tange ao pedido de exibição de documentos em 

caráter liminar, determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve 

a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Por conseguinte, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271378 Nr: 2288-40.2018.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FAVORITO CAMPOS

 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:

 Autos n.º 271378.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

instrumento de protesto, bem como pela frustração da notificação 

extrajudicial (fls. 18 e fls. 22/vº-23).

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 a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (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, art. 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 (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271478 Nr: 2340-36.2018.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 271478.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

frustração da notificação extrajudicial, bem como pelo instrumento de 

protesto (fls. 12 e fls. 13/vº).

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 a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (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, art. 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 (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271521 Nr: 2372-41.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASELMA FLORINDA ZUGE DEBONI, JDC.Rolim de Moura 

- RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL DINIZ PENA, SAPE TRANSPORTES 

LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA CARVALHO 

GUIMARÃES - OAB:8301, MICHELE TEREZA CORREA DE BRITO 

CANGIRANA - OAB:OAB/RO 7022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 271521.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271571 Nr: 2401-91.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, GONÇALO 

VICENTE RAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Autos nº: 271571.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 24 de abril de 

2018, às 16:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271633 Nr: 2459-94.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CASCAVEL-PR, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANCISCO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON DORNELES SARATT - 

OAB:38023-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 271633.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271929 Nr: 2632-21.2018.811.0055

 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: MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 271929.

Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

Maria Aparecida Silva dos Santos em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros Gerais, devidamente qualificados nos autos.

A Requerente alega ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

10/12/2017, ficando gravemente lesionada, o que lhe causou invalidade 

permanente, ao que pleiteia o recebimento de indenização, via Seguro 

DPVAT, no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais).

A inicial veio instruída com documentos de fls. 11/21.

É o necessário à análise e decisão.

Antes de analisar os pedidos, compulsando os autos, verifico que não 

fora juntado o requerimento administrativo da pretensão junto à 

seguradora Requerida para pagamento do DPVAT, sendo este documento 

obrigatório, conforme orienta a jurisprudência superior brasileira:

“DECISÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SEGURO 

DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: CONDIÇÃO PARA 

ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGIBILIDADE. RESSALVAS 

APLICÁVEIS AOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO. PRECEDENTE. 

RECURSO PROVIDO. Relatório

1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 

da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal 

Única Cível e Criminal de Imperatriz/MA:

“RECURSOS INOMINADOS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POR UNANIMIDADE. 1. O requerimento 

administrativo constitui requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial. 2. Inexiste necessidade do esgotamento das vias administrativas, 

mas apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício 

de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 3. 

As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a 

direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o 

direito processual. 4. Os conceitos entre direito de petição e direito de 

ação não são idênticos. O direito constitucional de pedir não garante o 

direito de ter o pedido analisado ou procedente. 5. A existência do direito 

processual de ação está condicionada á existência das condições da 

ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 6. Reconhecimento da falta de interesse de agir. 7. 

Prejudicado o recurso do autor. 8. Votação por unanimidade. 9. Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios” (fl. 123, grifos 

nossos).

Ademais, instrui o art. 373, I, do CPC que “O ônus da prova incumbe: I – ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 321 do CPC, faculto à parte Requerente 

a emenda a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o 

requerimento administrativo feito junto à seguradora para pagamento do 

DPVAT.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137632 Nr: 8008-32.2011.811.0055

 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: IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 
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OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária para 

Concessão do Benefício de Auxílio-Doença c.c. Aposentadoria por 

Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Iris Oliveira 

dos Santos Gonçalves em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), para condenar o réu a conceder a autora o benefício 

previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício – a ser calculado pelo requerido - a partir da citação, 

bem assim confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo 

ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até 

a data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91.Outrossim, a correção monetária retroagirá a data da 

citação, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, Índice de Preços (...) Região.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art.496, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 

de dezembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127174 Nr: 6115-40.2010.811.0055

 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: EDINAMAR MARIA MAGALHÃES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez c.c. pedido 

de tutela antecipada proposta por Edinamar Maria Magalhães de Carvalho 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), condenando o réu a 

implantar em favor do autor o benefício previdenciário de Aposentadoria 

por Invalidez em valor equivalente a um salário mínimo a partir da data do 

derradeiro requerimento administrativo (9/4/2010, fl.118) – eis que 

condizente com a data da incapacidade consignada no laudo pericial - bem 

assim confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a 

data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até eventual 

constatação da recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei 

n.º 8213/91.Outrossim, a correção monetária retroagirá a data do 

derradeiro requerimento administrativo, incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Juros moratórios segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, os quais incidirão a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes. (...) s, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art.496, I, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125443 Nr: 4456-93.2010.811.0055

 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: JOSELDA PEDROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ , e tendo em vista o decurso do prazo estipulado no 

agendamento de fls.137, intimo a parte autora para que colacione ao feito 

o resultado do pedido administrativo sob enfoque nos autos, no prazo 

legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129364 Nr: 8204-36.2010.811.0055

 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: JOSEFA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ , e tendo em vista o decurso do prazo estipulado no 

agendamento de fls.111, intimo a parte autora para que colacione ao feito 

o resultado do pedido administrativo sob enfoque nos autos, no prazo 

legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 6651-80.2012.811.0055

 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: HELENILDE DE SOUZA BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c 

pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de Assistência Judiciária 

proposta por Helenilde de Souza Barros Pereira em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), condenando o réu a implantar em favor 

da autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em 

valor equivalente a um salário mínimo a partir da citação, bem assim 

confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a 

data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91 (...) moratórios alhures mencionados, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor 

das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 
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art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art.496, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 

de dezembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159975 Nr: 9402-06.2013.811.0055

 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: VERONICA PEREIRA DA SILVA

 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:

 Certifico que intimo a parte autora dos termos da certidão a seguir: 

"Certifico que a sentença de fls. 112/113, transitou em julgado sem 

interposição de recurso."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 120994 Nr: 176-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CESAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora dos termos da certidão a seguir: 

"Certifico que a Impugnação aos Cálculos de fls. 157/163 é intempestiva, 

eis que a intimação da Executada ocorreu no dia 28/07/2017, consoante 

carimbo de recebimento dos autos do processo na Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso (fl. 156), cujo prazo de 60 (sessenta) dias úteis 

extinguiu-se no dia 27/10/2017, todavia, referida peça processual foi 

protocolizada somente no dia 30/01/2018 (fl. 157)."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 6347 Nr: 2152-44.1998.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE LUNDGREN IRMÃOS 

TECIDOS IND.COM.S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ DE SANT´ANNA - 

OAB:106.856

 Processo n.° 2152-44.1998 (Cód. 6347)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Ciência às partes 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, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155605 Nr: 4225-61.2013.811.0055

 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 PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FRAES VASQUES NETO, 

FRANCISCO ANTONIO CANHOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, WELDER 

GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Processo n.º 4225-61.2013 (Cód. 155605)

VISTOS, ETC.

Considerando que a Magistrada Titular encontra-se em gozo de licença 

médica e tendo em vista o conflito entre a pauta de audiência da 3ª e 4ª 

Vara, cancelo a audiência agendada para esta data e a redesigno para 20 

de fevereiro de 2018, às 14:00.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2017.

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

Juiz de Direito

(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177038 Nr: 19116-53.2014.811.0055

 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: PEDRO DIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado aos Autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139470 Nr: 9956-09.2011.811.0055

 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: JOSE SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar, acerca da petição de folhas 93v.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202401 Nr: 16661-81.2015.811.0055

 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: DEUSILHA ADELAIDE DOS SANTOS

 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:

 Processo n.º 16661-81.2015 (Cód. 202401)

VISTOS, ETC.
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Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, determino, 

apenas, que se intime o apelado para fins do §1º do artigo 1.010 do NCPC.

Por conseguinte, havendo eventual interposição de apelação adesiva 

(artigo 1.010, §2º, do NCPC), conclusos para deliberação, do contrário 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos à Superior Instância, para a devida apreciação do 

recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

No mais, diante da informação de fl. retro, intime-se o requerido para que 

implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001400-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DE SERRA 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Inicialmente, mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Outrossim, intime-se o órgão de representação Judicial da 

Municipalidade para que complemente as informações já prestadas, 

esclarecendo quanto a conclusão do contrato 247/2017 em razão do 

decurso de seu termo final, oportunizando-se na confirmação de tal 

situação a manifestação das partes e representante do Ministério Publico 

quanto a carência superveniente, no que se refere a tal contrato. Após, 

conclusos para prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 15 de fevereiro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001367-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA FURQUIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Viistos, Considerando-se que em suas informações a autoridade coatora 

afirma que houve acolhimento do pedido administrativo, com pagamentos 

retroativos, oportunize-se a manifestação do impetrante quanto a eventual 

carência, ainda que superveniente, Intime-se ainda o impetrante para que 

na hipótese de não ter recebido os pagamentos aventados pela 

Municipalidade, apresente cópia dos respectivos holerites, colhendo-se 

manifestação da autoridade coatora e do respectivo procurador do 

Município, para que esclareça o motivo da não implementação da decisão 

administrativa já mencionada. Intimem-se. Cumpra-se Tangará da Serra, 16 

de fevereiro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28215 Nr: 2030-84.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO E DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5625 Nr: 2066-73.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GEORGES MOUSSA FARES, MILDRED 

LOISE FARES, GEORGES MOUSSA FARES JUNIOR, DAVI FARES, MARTA 

FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA 

- OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 .., verifico após a análise dos atos processuais que inexiste qualquer 

justificativa para a instauração de procedimento em desfavor dos 

servidores da 5 Vara Civel desta Comarca.Com efeito, da análise dos 

autos extraio que a paralização inicial do feito se deu em razão do 

falecimento do exequente, sendo expressa a decisão de fls. 371 ao 

determinar a suspensão da decisão de fls. 361 até a regularização do polo 

ativo da presente demanda, regularização está que se efetivou em 

27/10/2015.Outrossim, observo ainda que não se pode imputar ainda aos 

serventuários responsabilidade pela paralização dos autos após a 

regularização do polo ativo, visto que logo após a regularização do polo 

ativo os próprios exequentes (fls. 434/435 - 9/12/2015, pugnaram pela 

suspensão e remessa do feito ao arquivo, demonstram, ao menos numa 

primeira análise, eventual ciência quanto a não localização de bens 

passiveis de penhora. Superado este aspecto do requerimento, também 

reputo inviável o pedido de adjudicação de bens e créditos cuja penhora 

sequer se aperfeiçoou, seja pela inadequação do procedimento, seja por 

irregularidade ora constatada por este Juízo neste procedimento que 

apesar do teor da decisão de fls. 33/34, passou após a ser indevidamente 

direcionado contra o patrimônio de terceiros, que se vincularam ao débito 

apenas pela garantia hipotecária que se limita ao imóvel objeto da matricula 

370 atual 16.792.Assim, também se mostra inviável o prosseguimento de 

diligências para a penhora de bens e créditos de João Parente de Sá 

Barreto e Terezinha de Jesus Vieira distintos do bem oferecido em 

garantia.Contudo, verifico falha, ao menos em tese, na constatação 

consignada na certidão de fls. 279, visto que da análise do procedimento 

de desmembramento e parcelamento Urbano, extrai-se que não fora a 

totalidade do imóvel objeto da matricula 16792 objeto de alienação a 

Municipalidade para parcelamento, existindo ainda área remanescente sob 

a titularidade dos garantes, área inclusive, superior a matricula de n. 370, 

não se podendo ainda, imputar qualquer fraude aos terceiros garantes...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103636 Nr: 2467-23.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE 

KIMIE MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B 

OAB/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 Vistos,
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Considerando-se que foram tentadas todas as formas de localização dos 

executados para intimação da penhora online realizada em 26/09/2017 e a 

ausência de impugnação quanto ao valor bloqueado via Bacenjud (fl. 

479/480), reputo aplicável o disposto no § 4º do art. 841 do CPC.

Assim, defiro o levantamento de alvará em favor do exequente, 

atentando-se aos dados bancários fornecidos à fl. 485 outorgados na 

procuração.

Após, oportunize-se manifestação do exequente quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

No que tange o pedido de inclusão dos devedores no cadastro de 

inadimplentes, tendo em vista a implementação do acesso a tal sistema, 

postergo a análise deste pedido, após manifestação do exequente.

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 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 exequente, 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.: 121046 Nr: 233-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE, OVIDIO MENDES 

BARBOSA

 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: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, ÍTALO MÁRIO VANDERLEI DE CARVALHO - 

OAB:3416-A, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos,

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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140520 Nr: 11090-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD 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: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ndo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265458 Nr: 28796-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA VALENCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em que pese às argumentações da autora, entendo que não são 

aptas a demonstrar a miserabilidade alegada na peça inaugural, conforme 

fundamentado acima, eis que o benefício da justiça gratuita é incompatível 

com a renda da requerente e se destina precipuamente àqueles que não 

possuem condições e renda para postularem em juízo e que o pagamento 

das despesas processuais seria de tamanho ônus que prejudique seu 

sustento e de sua família, fato que se afasta pelos elementos encontrados 

neste feito.Ademais, existem diversos meios que a autora dispõe para o 

pagamento das custas, como o previsto no §6º do art. 98 do CPC.Posto 

isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, determino o 

recolhimento das custas e despesas processuais necessárias à 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, inciso VII, 

da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sob pena de indeferimento da 

inicial, para que assim se processe os autos em seus ulteriores termos.No 

mesmo prazo, deve a requerente sanar as demais irregularidades 

constatadas, sob pena de indeferimento da inicial, renovando-se o prazo 

para emenda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15671 Nr: 1772-16.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO OLDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO E DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116924 Nr: 6956-69.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAIL DE ANDRADE, SUELI RIBEIRO DA SILVA 

ANDRADE, KATIA RIBEIRO ANDRADE, RENAN RIBEIRO ANDRADE, ALINE 

RIBEIRO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Vistos etc.,

Preliminarmente, procedo com buscas dos dados pessoais dos requeridos 

via Infoseg, o qual restou frutífero conforme relatório anexo.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 140/141 em desfavor dos executados, no 

valor da última atualização nos autos (fls. 142v).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, defiro a expedição de 
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mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do crédito, nos termos do artigo 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

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.: 226336 Nr: 15330-30.2016.811.0055

 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): HELENA MARIA NASCIMENTO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 60 

(sessenta) dias, devendo na oportunidade 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.: 240683 Nr: 8731-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALI PINTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo ao valor 

da diligencia do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

intimação do executado no endereço rua L, quadra 05, Bairro Morada do 

Sol, 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.: 249492 Nr: 16253-22.2017.811.0055

 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: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de sobrestamento do feito (fl. 62), pelo prazo de 40 

(quarenta) dias, para tentativa de acordo postulado pela parte requerente.

Decorrido o prazo, sem manifestação, renove-se a intimação do 

requerente para apresentação endereço do requerido para fins de 

citação.

Apresentada minuta de acordo, voltem-me conclusos para homologação.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256690 Nr: 22003-05.2017.811.0055

 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: DANIEL JUNIOR MATEUS DE MEDEIROS, VALMIR JOSE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. PEREIRA E PIANA LTDA - ME, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CLV MULTIMARCAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Daniel Junior 

Mateus de medeiros, em desfavor de Aymoré Credito Financiamento e 

Investimento S/A e outros objetivando o cumprimento das obrigações 

dispostas no acordo homologado nos presentes autos (fls. 129/v), 

consistente na baixa do gravame no veículo alvo da transação.

 Desse modo, nos termos do artigo 513, §2º, I do Código de Processo Civil, 

intime-se a executada, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 

dias, proceda com a baixa do gravame, nos termos do item acordo de 

fl.129 homologado judicialmente, sob pena de aplicação de preceito 

cominatório no valor de R$ 100,00 por dia de descumprimento, até o limite 

de R$ 5.000,00, nos termos do art. 536 e 537 do CPC.

Para a fase de execução, pelo não cumprimento voluntario da obrigação 

pelo requerido, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 536, §4º c/c art. 523 e 525, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à 

Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257144 Nr: 22415-33.2017.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA LIMA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos, ajuizada por Loteamento Tarumã II Ltda em desfavor de 

Paula Lima da Cruz, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em audiência preliminar de conciliação no CEJUSC, as partes compuseram 

acordo, pugnando pela sua homologação nos autos em epígrafe (fls. 

89/90).

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado. Sem custas remanescentes nos 

termos do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 268980 Nr: 23-65.2018.811.0055

 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): J. A. DOS REIS & CIA LTDA – ME, JONILTO 

ALVES DOS REIS, ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo às 

diligencias do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

dos executados J. A. dos Reis & Cia Ltda – Me, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ 15.275.992/0001-37, Rua Pedro Camilo Zamparoni, 928 N, 

Jardim São Domingos, Tangará da Serra-MT, Jonilto Alves dos Reis, 

brasileiro, solteiro, vendedor, Cpf 811.881.881-00, Rg 1041159-3 SJ/MT, 

Pedro Camilo Zamparoni, 928 N, Bairro: Jardim São Domingos, Cidade: 

Tangará da Serra-MT e Elisangela Maria Boone Bourscheid, brasileira, 

solteira, empresária, Cpf 714.048.301-97, Rg 1385378-3 SSP/MT, Rua 

Pedro Camilo Zamparoni, 928 N, Bairro: Jardim São Domingos, Cidade: 

Tangará da Serra-MT 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 477-31.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA 

CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

contra a decisão de fls.418/419, tão-somente para condenar o exequente 

ao pagamento de honorários sucumbênciais que arbitro em 10% do valor 

executado.Quanto ao mais, a decisão permanece tal como está lançada, 

devendo ser transladado para o presente feito cópia da avaliação já 

realizada nos autos 59691, colhendo-se a manifestação dos executados 

remanescentes, visto que já consta dos autos a concordância do 

exequente quanto a mesma.Após, apresentada impugnação a avaliação, 

voltem-me conclusos para análise.Certificado o decurso do prazo sem 

impugnação a avaliação, prossiga-se com a realização da hasta 

publica.Outrossim, para promover os atos de arrematação do bem 

penhorado, nomeio o Leiloeiro Oficial Wellinton Araújo, matriculado na 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n.º 17, com escritório 

sediado na Rua Custódio de Melo, 630, Cidade Alta, Cuiabá MT CPP 

78030435, fone: (65) 99997 1717 e endereço eletrônico: 

araujoleiloes@gmail.com...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59399 Nr: 1029-93.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONIA DAS DORES RODRIGUES, ANTONIO WAGNER 

ZAGO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - 

OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, Hudson Figeuiredo Serrou Barbosa - OAB:11370

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de folhas 

864/866.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 7752-31.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silvio Barbieri, ARGEMIRO PEDRO 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:OAB/MT 8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - 

OAB:12476/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 7752-31.2007.811.0055 - 100678

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

EXECUTADOS: Rafael Silvio Barbieri e ARGEMIRO PEDRO BARBIERI

CITANDO: RAFAEL SILVIO BARBIERI, brasileiro, CPF 557.625.909-25.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2007

VALOR DO DÉBITO: R$269.312,28

 FINALIDADE: CITAÇÃO do Executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida e do 

despacho abaixo transcrito, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito (art. 829, 

caput, do CPC), com atualização monetária e juros, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida, ficando, desde já advertido de que, no caso de pronto pagamento 

dentro do prazo legal, a verba honorária será reduzida pela metade, e 

ainda, de que, independente de penhora, poderá opor-se à execução por 

meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: O Exequente formalizou em 06/12/1993, Contrato de 

Abertura de Crédito Fixo com Repasse da Finame nº 0879-098913-7, que 

previu, dentre outras providências, a concessão de crédito para 

implementação agrícola no valor, à época, de CR$15.016.442,40, com 

amortização em 60 meses e a primeira parcela seria em 15/01/1995 e a 

última em 15/01/1999. Entretanto o Executado está inadimplente desde 

31/10/1998. O saldo devedor atualizado perfaz R$269.312,28, 

utilizando-se os índices e juros pactuados no aludido contrato, sendo 

portanto, líquida, certa e exigível a obrigação.”

DESPACHO: ”Vistos, etc. 1. Citem-se os executados nos termos do art. 

652 Código de Processo Civil para pagamento de R$ 269.312,28 (duzentos 

e sessenta e nove mil e trezentos e doze reais e vinte e oito centavos), no 

prazo de 03 (três) dias. 2. Indefiro a expedição de mandado em sete vias, 

eis que há na exordial somente um endereço. 3. Defiro a expedição de 

certidão de distribuição deste para fins de registro nos cartórios de bens, 

conforme faculta o artigo 615-A do CPC. 4. Não sendo efetuado o 

pagamento no prazo supra proceda-se o Sr. Oficial de Justiça ao 

cumprimento do mandado de penhora dos bens indicados na exordial, bem 

como outros quantos bastarem para a garantia da execução, bem como 

proceda-se a avaliação, intimando-se na mesma oportunidade os 

Executados, bem como seus cônjuges. Defiro a expedição de mandado 

independente de depósito de diligência, nos moldes requeridos. 5. Não 

sendo encontrados bens intimem-se os executados para apresentação de 

bens passíveis de penhora. 6. Fixo os honorários advocatícios, nos 

termos do art. 652-A, do CPC, na razão de 10% sobre o valor da causa. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Tangará da Serra/MT, 02 de janeiro de 

2008. Wandinelma dos Santos Juíza de Direito em Substituição Legal”.

ADVERTÊNCIA: a) Fica ainda advertido, o executado, de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá o prazo de 15 (quinze) dias para opor 

embargos. b) Decorridos os prazo para resposta ou pagamento, sem 

manifestação, ser-lhe-á nomeado curador o(a) Defensor(a) Público(a) Eu, 

Jocelene Ormond, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 105164 Nr: 3913-61.2008.811.0055

 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: JOAO CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA DOS SANTOS, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por João 

Carlos Ferreira, em desfavor de Sergio Correia dos Santos e Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/s Ltda, objetivando o percebimento por 

condenação em danos morais, materiais e honorários de sucumbência.

Intimem-se os executados, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, 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 os executados advertidas 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.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135238 Nr: 5399-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO APARECIDO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANEON MARTINS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do CPC, estabelece como prioritária a penhora 

de dinheiro e art. 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios 

eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, 

DEFIRO o pedido de penhora via BacenJud postulado pelo(s) exequente(s) 

em desfavor do(s) executado(s).

Considerando que a diligência restou frustrada, 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.

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).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147134 Nr: 6905-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH, ELONI ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:SP-182.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 

OAB:7216, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Como se pode observar, a impugnação tem como base qual a data 

correta para aplicação dos juros de mora e da correção monetário do 

débito.Perscrutando a peça apresentada pela defesa, de rigor a 

improcedência da impugnação apresentada pelo executado Felix Umberto 

Simoneti às fls. 234/245.Na impugnação, o executado irresigna-se 

fundamentando seu pedido em jurisprudência de 2012 em que reconhecia 

a incidência dos juros moratórios somente a partir da citação da parte 

requerida que se deu em 19/12/2012 e a aplicação de correção monetária 

a partir da citação.Em sua defesa o exequente rechaça tais fundamentos 

aduzindo ser correto seus cálculos com incidência de juros e correção 

monetária a partir do vencimento do débito, nos termos da jurisprudência 

do STJ.Com razão o exequente, uma vez que restou claramente apontado 

nos autos que a atualização do débito se deu com a incidência de juros e 

correção monetária pelo INPC da data do vencimento do título 

(15/10/2007), conforme se abstrai do documento de fls. 12.Ressalto que a 

jurisprudência pátria vem decidindo neste sentido, inclusive o STJ tem se 

manifestado com o mesmo entendimento em seus recentes julgados, como 

podemos verificar nos julgamentos colacionados abaixo:Desta feita, pelos 

fundamentos supra, rejeito a impugnação apresentada às fls. 234/245.Por 

consequência, homologo os cálculos de fl. 232.Intime-se o exequente para 

atualizar o débito uma vez que o cálculo é datado de maio de 2016.Após, 

voltem-me para deliberação.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 2373-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BONATTO - OAB:54585 

OAB/PR, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 Compulsando os cálculos de fls. 84/v, verifica-se que o exequente 

adiciona duas vezes a multa pelo não pagamento do débito no prazo 

estipulado. Assim e considerando o excesso descrito, expurgo dos 

cálculos a duplicidade da multa,, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelos exequentes à fl. 84/85, no valor de R$ 1.146,44, em 

desfavor do executado.

Considerando que a penhora foi positiva, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado 

deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).

Após, voltem me para apreciação.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178344 Nr: 20468-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MANOEL DE MAGALHÃES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de fl. 94 e 95.

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 exequente.

Decorrido o prazo supra, sem qualquer manifestação do exequente, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183122 Nr: 1152-13.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, Oesle 

Rodrigues, EDINEY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora sob imóvel indicado à fl. 161/162.

Tome-se por termo a penhora do imóvel registrado sob a matrículas n.º 

25.404 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, 

expedindo-se o necessário para seu registro.

Proceda-se a avaliação do imóvel, oportunizando-se manifestações das 

partes.

Intimem-se os executados, bem como os eventuais credores que possuem 

garantias/constrições já vinculadas às mencionadas matrículas.

Oportunize-se ao exequente manifestação quanto à adjudicação do bem, 

indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

Cumpridas as diligências supra, conclusos para fixação dos parâmetros 

nos termos dos artigos 880 e 885 do Código de Processo Civil.

Outrossim, manifeste-se o exequente sobre o interesse nas quantias 

penhoradas em fls. 143/153

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191184 Nr: 7654-65.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo a 

diligencia do oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação, 

KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA, RUA 03, Nº 927-W (ARLINDO 

LOPES DA SILVA) – JARDIM PARATI, TANGARÁ DA SERRA-MT, 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.: 191232 Nr: 7723-97.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO SOBRINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 106 em desfavor do executado, no valor da 

última atualização nos autos (fls. 107).

Considerando que a penhora foi parcialmente positiva, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que 

o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

Após, voltem me para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193868 Nr: 10007-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BATISTA OLIVEIRA LIMA ME, 

Anderson Batista Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que o mesmo encontra-se paralisado 

desde 15/05/2017, aguardando-se a retirada pelo exequente da missiva 

de avaliação dos imóveis penhorados no presente feito.

Assim, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promover o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228458 Nr: 17103-13.2016.811.0055

 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): GILMAR JOSE WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO 

COMPLEMENTO DE DILIGÊNCIA NO VALOR De R$73,48 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. ao Oficial de Justiça WILSON CESAR 

ROSA.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257908 Nr: 23116-91.2017.811.0055

 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: VALDIR MARQUEZIN

 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:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 30, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 

despesas pela parte autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em 

razão da gratuidade que neste ato defiro.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270626 Nr: 1671-80.2018.811.0055

 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: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA DO PRADO FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo às 

diligencias do oficial de justiça para cumprimento do mandado de busca 

apreensão e citação da requerida Lidia do Prado Florencio, Rua Antônio 

Batista da Costa - R 17 768S, CENTRO, Tangará da Serra-MT, 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.: 271142 Nr: 2104-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Maria das Dores Pinto em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda., ambos qualificados no encarte processual.

Assevera a autora que realizou contrato junto com a requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos, vez que todas as aquisições se deram via back office.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 faz-se 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

requerida.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Com fundamento nos artigos 305, 396 e seguintes, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO A EXIBIÇÃO pretendida, devendo a parte requerida 

dar sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 

398 do Código de Processo Civil.

Assim, CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem 

como o seu advogado habilitado nos autos 0800224-44.2013.801.0001 

para que, querendo, conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante artigo 306 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo da determinação anterior, forte no princípio da cooperação, 

oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando 

extrato das contas existentes no CPF/nome do autor.

Consigna-se que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135793 Nr: 5997-30.2011.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado já expedido, para intimação do requerido na Avenida Mato 

Grosso no centro desta cidade, ao qual será acrescido a importância 

relativa à tarifa bancária, cujo depósito deverá ser 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, bem como, para 

retirar o Termo de Penhora expedido a fim de providenciar a averbação da 

penhora no registro imobiliário. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164196 Nr: 1892-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA PEREIRA GOMES TIRAPELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Vistos.

Considerando a informação obtida junto ao Juízo da Sétima Vara 

Empresarial da Comarca da Capital/Rio de Janeiro, dando conta do 

prorrogação (stay period) da recuperação judicial pelo prazo de mais 180 

dias ou até a realização da Assembléia Geral de Credores (fl. 173), 

oportuna a manutenção da suspensão dos autos pelo prazo de mais 180 

dias, ou até a comunicação da realização da AGC pelo executado.

Decorrido o prazo, oportunize-Se nova manifestação das partes quanto a 

homologação do plano de recuperação judicial ou sua conversão.

Sem prejuízo, com fulcro no princípio da cooperação, decorrido o prazo de 

180 dias, oficie-se novamente ao juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

janeiro/RJ, nos termos do ofício de fl. 170.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258571 Nr: 23711-90.2017.811.0055

 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: FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, HELINTON B. O. GONÇALVES ME, COOPERPOLO - COOPERATIVA 

AGROP. PROD. RURAIS DO POLO TGS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:15.280 E, VINICIUS DALL´COMUNE 
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HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações APRESENTADAS PELAS PARTES REQUERIDAS 

COOPERCOLO –COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 

RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT acostada as fls. 60/87 e 

da requerida AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTFA acostado 

ás fls. 90-107, , no prazo legal, bem como manifestar quanto a certidão 

acostada as fls. 109, no prazo legal.

a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260811 Nr: 25459-60.2017.811.0055

 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: MINERAÇÃO ITAIPÚ IND. COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondete a conduçao do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação já expedido, no bairro Jardim Rio Preto nesta cidade, 

ao qual será acrescido a importância relatica à tarifa bancária, cujo 

depósito deverá ser 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.: 270968 Nr: 1952-36.2018.811.0055

 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 CATARINA BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

In casu, verifica-se que o contrato de financiamento acostado aos autos é 

quase totalmente ilegível, não sendo possível sequer averiguar sequer o 

número correto do contrato de financiamento.

Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o 

devido contrato bancário com cópia legível.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela autora, intime-se aquela 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir as faltas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271572 Nr: 2403-61.2018.811.0055

 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: ALISSON DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório movida por Alisson 

Duarte de Oliveira, em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro Dpvat S/A, visando o recebimento de seguro por morte.

Na ocasião postulou, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça e a 

inversão do ônus da prova.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 16/39.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte autora, bem como a facilidade da demandada em 

produzir provas, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso .

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 15h30min 

(MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado a parte autora a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55267 Nr: 4832-21.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA - COMAJUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA MASTER PÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CARVALHO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 intime-se o exequente para que proceda à atualização do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215504 Nr: 6430-58.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OZIEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos etc.,

Trata-se de Ação Monitória visando o pagamento oriundo de nota de 

crédito rural. Deferida de plano e expedido mandado de pagamento, o 

devedor não pagou e sequer ofereceu embargos (fls. 55).

Não havendo embargos e tampouco pagamento, converto a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial. Igualmente, converto o mandado 

inicial em mandado executivo, conforme §2º do artigo 701 do Código de 

Processo Civil.

Procedam-se às retificações necessárias.

Assim, intime-se o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado da dívida, acrescidos dos honorários advocatícios, 

que desde já fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob 

pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à 

expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a 

satisfação da obrigação.
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Inerte o executado, intime-se o exequente para apresentar memória 

atualizada do débito e, após, retornem conclusos para análise do pedido 

de fls. 58/59.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20612 Nr: 3995-05.2002.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 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: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para procedr a retirada da Carta 

Precatória expedida nos autos, para comarca de Cuiabá MT, no prazo 

legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 137569 Nr: 7937-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO JOSÉ NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554/B

 Execução Número: 7937-30.2011.811.0055

Nome Reeducando: Leonildo José Nardi

Condenações:

Pena: 3a 0m 0d

Data Condenação: 17/12/2012

Data do Fato: 26/08/2002

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Data de Prisão Definitiva: 17/12/2012

Regime atual: Aberto

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Condicional

Data base para progressão: 17/12/2012

Data para progressão de regime: 16/06/2013

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 17/12/2012

Data Livramento Condicional: 16/12/2013

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 0a 0m 0d

Pena Cumprida até data Atual: 3a 0m 0d

Data do Término da Pena: 16/12/2015

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 149277 Nr: 9235-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANE FERREIRA DA SILVA, EMERSON 

YOSHIO ASSAKURA, ELIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0, ROMAIR 

CÍCERO DE OLIVEIRA - OAB:13.286-A, WALLYNTON MATIAS 

MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Autos nº: 9235-23.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 149277.

Vistos em correição.

1) DESIGNO audiência para oferecimento de proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 17 de abril de 2018, às 17h30min.

2) INTIMEM-SE os réus, para comparecimento, acompanhados de seus 

advogados, sob as penas da lei.

3) INTIMEM-SE, também para comparecimento, os advogados dos réus.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 213121 Nr: 4615-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA INES SANTOS RAPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de junho de 

2018, às 17h20min.5)INTIME-SE a ré para comparecimento, a fim de ser 

interrogada. 6)INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas 

da lei, as testemunhas arroladas em comum (fls. 01-E).6.1REQUISITEM-SE, 

junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, para 

comparecerem à audiência supra designada, conforme preceitua o artigo 

221, § 2º, do CPP.7)CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161892 Nr: 12844-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN CORREA, WEDERSON LIMA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS DE ANDRADE CARDOSO 

- OAB:OAB/SP 255-236

 Autos nº: 12844-77.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 161892.

 Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

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 dos réus, 

tiveram acesso ao teor do laudo pericial de balística forense acostado às 

fls. 32/35, todavia, não impugnaram os apontamentos realizados pelo 

Perito Oficial Criminal, entendo que, a apreensão das armas de fogo e 

munições não mais interessa a persecutio criminis, razão pela qual, 

REMETAM-SE os referidos objetos ao Exército Brasileiro, para as 

providências 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”.
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4) Considerando que a mídia do interrogatório judicial do réu Wederson 

Lima da Silva, juntada às fls. 136, encontra-se inaudível, DEFIRO o pleito 

ministerial acostado às fls. 138, motivo pelo qual, EXPEÇA-SE carta 

precatória ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para que 

realize novamente o interrogatório do referido réu.

5) Com o aporte da missiva aos autos, ABRA-SE VISTA aos contendores 

para que, no prazo legal, apresentem as derradeiras alegações.

6) Após o efetivo cumprimento do item “5”, CONCLUSOS para prolação de 

sentença.

7) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 141245 Nr: 576-25.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO OLIVEIRA BARROS, PEDRO 

FERREIRA DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº: 576-25.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 141245.

 Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) Considerando que a sentença prolatada às fls. 113/115, quedou-se 

inerte com relação à arma de fogo apreendida às fls. 43 dos autos, 

REMETA-SE o referido objeto ao Exército Brasileiro, para as providências 

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) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 165464 Nr: 4138-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DAVILA DA SILVA, JANDERSON 

RAMOS CORONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 ABRA-SE VISTA dos autos a Defesa da ré Ana Paula Dávila da Silva para 

que, no prazo de cinco (05) dias, apresente as derradeiras 

alegações.3)CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.4)EXPEÇA-SE, com 

urgência, o necessário para o efetivo cumprimento da determinação 

constante no item “1”.5)Após a apresentação dos memoriais, 

CONCLUSOS para prolação de sentença.6)CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 212375 Nr: 4001-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA, 

ELIZEU DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Autos nº: 4001-21.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 212375.

 Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

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 do laudo pericial de balística forense acostado às fls. 

40/46 todavia, não impugnaram os apontamentos realizados pela Perita 

Oficial Criminal, entendo que, a apreensão da arma de fogo e munições 

não mais interessa a persecutio criminis, razão pela qual, REMETA-SE os 

referidos objetos ao Exército Brasileiro, para as providências 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) No que tange aos dois (02) silenciadores cromados de fabricação 

artesanal, bem como, ao dispositivo óptico de pontaria (luneta), marca JGB 

3.5-10x40 com retículo iluminado, apreendidos ás fls. 26, constato que, em 

duas oportunidades, foram determinadas a expedição de ofício à POLITEC, 

com a finalidade de periciar os referidos objetos, visto que poderá 

ocasionar em face do réu imputação diversa, todavia, até o momento, não 

foi cumprido com êxito, motivo pelo qual, OFICIE-SE, com urgência, o 

referido órgão, para que, no prazo impreterível de dez (10) dias, remeta a 

este Juízo o laudo pericial, sob pena de o responsável legal incorrer no 

delito tipificado no artigo 330 do CP (desobediência).

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001254-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para, 

querendo impugná-la, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SILVA RAVANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GUIRRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para, 

querendo impugná-la, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010166-16.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA KLOECKNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES PORTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES PORTO OAB - PR52936 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE o exequente para que se manifeste, no prazo de 5 dias, 

sobre o pedido do ID 11773450, consignando que a ausência de 

manifestação importará na presunção de adimplemento integral da 

obrigação e exclusão da restrição inserida por meio do sistema RENAJUD. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FEITEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000319-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CRISTIANO VANDRESEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNEIDER IBANEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Departamento Estadual de Trânsito - Detran (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação à 

contestação no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011811-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. DALBOSCO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ OAB - MT0006281A (ADVOGADO)
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CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA OAB - MT0005914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011280-87.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. ALVES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSELIA DE SOUZA ERMITA OAB - MT11871/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000316-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZENILDA CORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOAVENTURA & SUGIKI BANKUTI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante ingressou com a presente ação pleiteando que seja 

declarado inexistente o débito discutido nos autos, sob o argumento de 

que a obrigação foi integralmente adimplida. No entanto, não junta aos 

autos nenhum documento que comprove o pagamento, já que os 

documentos juntados consistem apenas nas duplicatas que estão sem o 

recibo do sacador, mas apenas do sacado. Assim, faculto à reclamante a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que junte aos 

autos comprovante de pagamento das duplicatas juntadas aos autos. Em 

seguida, conclusos para análise da tutela de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000935-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NERI SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MIELE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEONNY TYESKO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000092-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MODESTO GODOY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA TOINETE BRUNEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CIRILO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EVERTON BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO OAB - MT10304/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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011821-52.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALMEIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

ARLINDA ALMEIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEONNY TYESKO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010868-25.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TOMADON GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

DAIANA TAYSE TESSARO OAB - MT0012280A (ADVOGADO)

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIA DAIANE MEDEIROS PERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-98.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ARAUJO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIA DRZERNISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CEVADA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Certifico o Trânsito em Julgado da Sentença. Intimo a Parte Autora para, 

Requerer o entender de Direito no Prazo Legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-69.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CRISTINA PAULINO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 11798188, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a Tempestividade dos Embargos de Declaração. Intimo a Parte 

Autora para, querendo manifestar no Prazo Legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SUELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado 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 nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000208-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EDSON FERREIRA SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de execução de título extrajudicial, com pedido de 

medida de urgência consistente em determinar sumariamente a penhora de 

valores on-line e restrição no sistema RENAJUD. O pedido formulado tem 

natureza de uma verdadeira medida de indisponibilidade de bens porque, 

no fundo, o que o exequente pretende é tornar temporariamente 

indisponível uma parte do dinheiro angariado pelo executado. Nesse 

sentido, para o acolhimento do pedido antes mesmo da regular citação do 

executado, imprescindível que estejam presentes todos os requisitos da 

medida de urgência almejada, nos termos do art. 300 do CPC. Do disposto 

no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A medida excepcional de indisponibilidade de bens, 

porém, só é admitida quando, efetivamente, estiver comprovado que o 

devedor tenta dilapidar o patrimônio com intuito de furtar-se ao 

cumprimento da obrigação. Sob juízo de cognição sumária e da análise 

dos documentos juntados à inicial, não verifico com a segurança 

necessária que o executado esteja dilapidando seu patrimônio com o 

intuito de prejudicar o exequente. Isso porque o exequente alega apenas 

que o executado não efetuou o pagamento do título de crédito na data 

aprazada e que vem se esquivando de pagar o valor devido. O exequente 

em momento algum informa, muito menos demonstra, que está ocorrendo 

depreciação do patrimônio do executado, mas tão somente que ele se 

esquiva de pagar a quantia devida e que eventualmente poderia se 

desfazer dos seus bens para não adimplir a obrigação. Nesses termos, é 

altamente temerário deferir a pretendida cautelar de indisponibilidade de 

bens antes da regular citação do executado, uma vez que tal medida 

poderá importar em indevida interferência na esfera de interesses 

patrimoniais das partes. Ademais, ausente o requisito do perigo da 

demora, uma vez que o próprio exequente afirma que o débito venceu em 

outubro de 2016 e só agora, passado mais de um ano, vem pleitear o 

bloqueio de valores em sede de tutela de urgência. Não verifico, portanto, 

a presença de qualquer dos requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência. Deve o exequente, 

portanto, aguardar o regular trâmite processual para ver resguardado o 

direito que persegue. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de bens. Defiro o pedido de processamento da execução. 

Cite(m)-se e intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por 

correspondência (art. 247 c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 

2015, art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

deverá ser expedido mandado para que o Oficial de Justiça proceda a 

penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na 

mesma oportunidade o credor e o executado e, se casado for, sua 

esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, 

do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 15 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANYSON DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIORKA DE MATO GROSSO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO CHARLES 

BABBAGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c DANOS 

MORAIS, com pedido de medida de urgência consistente em determinar 

que a reclamada expeça diploma referente a conclusão de ensino médio, 

ao argumento de que há mais de um ano concluiu o ensino médio e até a 

presente data não recebeu o respectivo diploma. DECIDO. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Da 

análise dos autos e em juízo de cognição sumária verifico que não estão 

presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Isso 

ocorre especialmente porque, da análise da documentação atrelada à 

inicial, não é possível inferir que o reclamante concluiu efetivamente o 

ensino médio, já que não junta nenhum documento que comprove sequer a 

sua matrícula na instituição de ensino. Consequentemente, não há como 

concluir que percorreu todos os trâmites e cumpriu todos os requisitos 

para receber o diploma em questão. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela insuficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela inexistência 

do fumus boni iuris e o periculum in mora. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência almejada. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a 

também para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON LUIZ DA SILVA PAESANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais e pedido de 
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medida de urgência, para que a reclamada seja compelida a retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Narra o reclamante que em 

dezembro de 2016 contratou com a reclamada pacote de internet móvel de 

2 GB, pelo valor mensal de R$ 64,99. Informa que em razão de diversas 

falhas na prestação de serviço da empresa reclamada solicitou o 

cancelamento do plano informado e voltou a utilizar sua linha pré-paga. 

Continua aduzindo que mesmo tendo entrado em contato com a reclamada 

por diversas vezes, e esta ter reconhecido sua falha, seu nome foi 

negativado por débito posterior ao cancelamento do plano. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência. Ocorre que, dos autos não é possível verificar o efetivo 

cancelamento do contrato descrito, bem como a data de sua ocorrência. O 

reclamante junta à inicial apenas seus documentos pessoais, sendo 

informado por ele próprio que sequer possui os protocolos de atendimento 

da empresa reclamada. Considerando que o próprio reclamante informa 

que a rescisão ocorreu verbalmente, somente no decorrer do processo, 

com a produção de outras provas, é que se descortinará sobre a efetiva 

ocorrência, o momento e as condições em que ela ocorreu. Assim, não há 

elementos concretos para a concessão da tutela conforme pleiteado na 

inicial, pois conforme mencionado acima não há nada nos autos 

demonstrando a rescisão contratual e sua data. Diante de tais 

argumentos, fica inviabilizado o deferimento da medida de urgência, já que 

não se encontram presentes os seus requisitos, principalmente o fumus 

boni iuris. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

por ora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo reclamante. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE ROSA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DAS FERRAGENS LTDA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de medida de urgência, 

consistente em determinar que as reclamadas se abstenham de efetuar 

descontos em seu cartão de crédito, ao argumento que efetuou a compra 

de um produto no dia 27 de setembro de 2018 e até a data da propositura 

da ação não o recebeu. Continua informando que em razão da não 

entrega do produto, entrou em contato com as reclamadas por diversas 

vezes, no entanto, além de não entregarem o produto, o primeiro 

reclamado cancelou unilateralmente o pedido e ainda vem debitando em 

sua fatura de cartão de crédito as parcelas referentes à compra. DECIDO. 

Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. As alegações do reclamante vêm amparadas por meio dos 

documentos juntados com a inicial que demonstram o atraso na entrega do 

produto (Id11696469), o cancelamento da compra (Id 11696535) e os 

descontos na fatura do cartão de crédito do reclamante (Id 11696535). 

Considerando que, em casos desse jaez, a regra é a inversão do ônus da 

prova, competirá às reclamadas a prova de que o contrato informado nos 

autos encontra-se em plena vigência, ou que a entrega do produto foi 

efetuada. Como consequência, até que sobrevenha essa prova, 

presume-se como verdadeira a afirmação do reclamante, no sentido de 

que efetuou a compra de um produto que não lhe foi entregue, que houve 

o cancelamento unilateral da da entrega pelos reclamados e que estes 

estão debitando valores referentes ao contrato rescindido em sua fatura 

de cartão de crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a 

permanência dos descontos no cartão de crédito do reclamante poderá 

agravar ainda mais o prejuízo já sofrido por ele, que há considerável 

tempo experimenta um decréscimo patrimonial oriundo de obrigação 

resolvida. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito, e o periculum in mora, vez que os 

descontos podem causar ainda mais prejuízos ao reclamante, que já se 

protraem no tempo. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo aos 

reclamados. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência a fim de determinar que os reclamados se abstenham de efetuar 

qualquer desconto no cartão de crédito do reclamante, relativos à 

obrigação descrita nos autos, sob pena de multa fixa no valor de R$ 

6.000,00. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 
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instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de 

medida de urgência, consistente em determinar que a reclamada se 

abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ao 

argumento que está sendo cobrada por débito que não deu causa. Narra a 

reclamante que é usuária dos serviços de telefonia da empresa 

reclamada, tendo contratado o plano “Vivo Controle”, pagando em média o 

valor de R$56,99 a R$ 90,85 por mês. Informa que no mês de janeiro 

verificou um lançamento de R$ 1.150,76 operado pela empresa reclamada 

e que ao questiona-la do que se tratava, esta informou que seu plano 

havia sido alterado em março de 2017. Continua aduzindo que nunca 

solicitou nenhuma alteração de plano e que se tivesse solicitado a 

alteração esta ocorreria logo após a solicitação e não quase um ano após 

como ocorreu no presente caso. Por fim, informa que tentou de todos os 

meios a solução amigável do litígio, não obtendo êxito no entanto. Com tais 

argumentos, requer liminarmente que seja determinado à reclamada que se 

abstenha de efetuar a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de incorrer em multa diária. DECIDO. Do disposto no art. 

300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em 

juízo de rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência almejada. De fato, pelos documentos 

juntados aos autos é possível inferir que a reclamante está sendo cobrada 

por débito muito superior à média mensal do plano contratado. Com efeito a 

reclamante junta aos autos a fatura de Id 11716088, pela qual demonstra 

que está sendo cobrada por débito no importe de R$ 1.150,76, ao passo 

que os documentos juntados nos ID 11716090 a 11716097, demonstram 

que a reclamante pagava em média 56,99 por mês pelo plano contratado. 

Ademais, considerando que, em casos desse jaez, a regra é a inversão 

do ônus da prova, competirá à reclamada a prova de que a alteração do 

plano foi solicitada pela reclamante. Não se pode olvidar que o lançamento 

do nome do requerente no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de 

restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, no 

julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar que o reclamado se abstenha de 

inserir o nome da reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação ao débito 

objeto da presente demanda, lançado pela empresa reclamada, ou que 

exclua a restrição inserida, caso já tenha ocorrido. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS com pedido 

de medida de urgência consistente em determinar que a reclamada 

proceda a imediata exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, ao argumento que o débito que ensejou a inscrição já foi quitado. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo 

Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 
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jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade de deferimento tutela de urgência, bem 

como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, 

especialmente tendo em vista a juntada dos comprovantes de pagamento 

pelo reclamante, que coincidem aproximadamente com o valor objeto de 

restrição e a data de vencimento do título. Por outro lado, não verifico o 

perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do § 3º do art. 300 do 

CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo, sem qualquer 

prejuízo à reclamada. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de proteção ao crédito, relativamente ao 

débito informado na petição inicial. Oficie-se conforme requerido. Recebo 

a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA CAROLINA SOARES BEGNIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, com 

pedido de tutela de urgência para que seja determinada a exclusão da 

inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, argumentando que nada deve à reclamada. Narra a reclamante 

que manteve contrato de prestação de serviços educacionais com a 

reclamada, tendo efetuado o trancamento do curso após a conclusão do 

primeiro semestre. Informa que possuía bolsa integral para os estudos, 

sendo custeado 50% pelo programa “EDUCA MAIS BRASIL” e os outros 

50% pelo financiamento estudantil “FIES”. Continua aduzindo que mesmo 

possuindo bolsa integral de estudo e tendo solicitado o trancamento do 

curso, vem recebendo cobranças da reclamada, tendo ela incluído seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Fundamento e decido. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da reclamante 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

A reclamante demonstra nos autos por meio dos documentos juntados no 

Id 11748903 que solicitou o trancamento do curso no dia 26 de janeiro de 

2015. Também demonstra que seu curso era integralmente custeado pelos 

programas “ EDUCA MAIS” e “FIES”, consoante demonstrado pelos 

documentos do Id 11748901 e Id 11748890. Considerando que a restrição 

se refere a débito posterior a esse termo, verifica-se que o registro é, a 

princípio, indevido. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada 

a existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC, art. 300, §3º) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição 

nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, 

sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome da reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação 

ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa reclamada. 

Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 

de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida liminar que seja determinada a exclusão da 

inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção ao 

crédito. Narra o reclamante que mantém contrato de prestação de 

serviços educacionais com a reclamada, tendo concluído o sexto 

semestre do curso de Fisioterapia em 2017/2. Informa que possui 

financiamento estudantil, tendo a instituição financeira financiado seu 

curso em 80,54%, sendo o remanescente (19,46%) pago mensalmente 

pelo reclamante. Continua aduzindo o reclamante que no mês de junho de 

2017 não efetuou o pagamento parcial da mensalidade em razão da 

reclamada ter cobrado o seu valor integral, sem considerar a porcentagem 

que é custeada pelo FIES. Afirma que se dirigiu até a reclamada por 

diversas vezes para solucionar o problema, no entanto, além de não emitir 

o boleto do valor parcial da mensalidade, inseriu o nome do reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Com tais argumentos requer, em medida de 

urgência, que a reclamada seja compelida a retirar seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa diária. Fundamento 

e decido. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da reclamante 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a 

tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. O reclamante junta aos autos o aditivo do contrato primitivo, 

constando na cláusula terceira que o valor financiado corresponde ao 

custeio de 80,54% dos encargos educacionais (Id 11751057), ao passo 

que a reclamada, no mês de junho de 2017, cobrou o valor integral da 

mensalidade (Id .11751074). Assim, restou comprovado nos autos que o 

reclamante possuía financiamento parcial para custeio de seus estudos 

pelo programa FIES, ao passo que a reclamante cobrou no mês de junho 

de 2017 o valor integral e inseriu seu nome pelo valor integral do débito. Se 

no julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC, art. 300, §3º) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de determinar seja 

excluído o nome do reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), desde que efetuado o 

pagamento parcial da mensalidade referente as mensalidades em aberto, 

com relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 

reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 

de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCO LECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 
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fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Alega 

ainda que a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito foi indevida. Informa também que o débito seria 

oriundo de uma dívida com a segunda reclamada Marisa que inclusive já 

foi declarada inexistente nos autos do Processo nº 

8010666-48.2015.8.11.0055. Levando em consideração o grande número 

de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a 

consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato 

de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o 

fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado 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 nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 301 de 788



também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLA DIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ELEISSON DA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 
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verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado 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 nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CICERO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001289-07.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 11573871), embora 

tenha sido devidamente intimada, via seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001446-77.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação e 

extinção se julgamento do mérito (cf. ID 11551422). Diante do pedido 

expresso da parte reclamante entendo ser o pleito perfeitamente possível, 

registrando-se que ao reclamante compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela 

reclamante, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 02 de fevereiro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001448-47.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 11571879), embora 

tenha sido devidamente intimada, via seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DANTAS GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA OAB - MT8228/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001457-09.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 11545088). Diante do pedido expresso da parte reclamante entendo 

ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao reclamante 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos efeitos, A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

de fevereiro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001489-14.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 11658421), embora 

tenha sido devidamente intimada, via seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001488-29.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 11658019), embora 

tenha sido devidamente intimada, via seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001474-45.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 11656429), embora 

tenha sido devidamente intimada, via seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 
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enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA SANCHES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001460-61.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 11659525), embora 

tenha sido devidamente intimada, via seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DOS SANTOS 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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001470-08.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 11674866), embora 

tenha sido devidamente intimada, via seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002132-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES (REQUERIDO)

ANTONIO BELONI TRICHES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002132-36.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 2.120.780,87 

REQUERENTE: SIDNEI BALDI REQUERIDO: ZENI TEREZINHA BRANCO 

TRICHES, ANTONIO BELONI TRICHES FILHO Intimação para impugnar 

contestações id 11594130 e id 11128064. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 
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RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001875-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001875-74.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LEONY LIMA DA SILVA Vistos etc. I. Defiro as provas 

requeridas pelas partes, porquanto úteis e tempestivamente pleiteadas. II. 

Defiro ainda cota ministerial de fl. id. 10014797 para a prova oral, inclusive 

depoimento pessoal da parte, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28/02/2017, às 15:00 horas. III. Intimem-se pessoalmente a 

parte, com as advertências de estilo (CPC, art. 385, § 1º). IV. Ressalto que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). V. A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC). VI. 

De ciência ao Ministério Público. VII. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 151760 Nr: 934-10.2018.811.0045

 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:

 CÓDIGO 151760.

Vistos etc.

1. Trata-se de “Mandado de Segurança com pedido de liminar” impetrado 

por RENATO A. DUARTE - ME contra ato da GERENTE DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, alegando, em apertada 

síntese, o indevido indeferimento de pedido de solicitação/reativação 

cadastral.

 2. É o relatório do necessário. DECIDO.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a 

existência de prova pré-constituída, uma vez que alberga o direito líquido e 

certo, é dizer, aquele que deflui da documentação acostada aos autos, 

dispensando qualquer dilação probatória.

Para a concessão da liminar devem concorrer dois requisitos legais, quais 

sejam: a) que haja relevância dos motivos ou fundamento em que se 

assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito da impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito.

 No caso vertente, a liminar postulada é de ser indeferida, em razão de 

não estar suficientemente demonstrada violação ou justo receio de 

violação a direito líquido e certo do impetrante, nesta quadra de cognição 

sumária.

 Isso porque, a despeito das alegações, o único documento juntado pela 

impetrante a fim de demonstrar o ato inquinado de ilegal se trata de um 

simples extrato de consulta mencionando o número do processo 

administrativo e mera observação quanto ao indeferimento do pedido em 

razão da existência de outra empresa ativa no mesmo local (vide f. 69).

 Com efeito, referido extrato não é suficiente para demonstrar de plano a 

suposta ilegalidade na decisão administrativa atacada.

 Por certo que o caminhar dos autos pode apontar para uma quadra 

diversa. No entanto, no presente momento, para um juízo de cognição 

sumária, não vejo relevância do fundamento em que se assento o pleito 

inaugural para o deferimento liminar da medida.

3. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar veiculado na petição inicial.

 3.1. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que preste as 

informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, I).

3.2. Em seguida, prestadas ou não as informações, colha-se o parecer do 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12).

3.3. Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

3.4. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 659 Nr: 44-72.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA, JOSÉ NAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, TÁSSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948 MT

 Certifico que, nesta data, republico a decisão de fls. 1582/1583: Vistos 

etc.

I. Retifique-se os registros dos autos no que diz respeito a duplicidade 

verificada em relação a executada Cooperativa Agropecuária Lucas do 

Rio Verde – Cooperlucas, e certifique-se sobre constar no pólo passivo 

(na capa dos autos e no Apolo) os nomes Antonio Fagundes de Oliveira e 

José Nakiri.

 II. Tendo em vista que a publicação referida à f. 1.577 não observou a 

correta representação processual da executada, mister nova intimação 

desta quanto ao desencadeamento da fase de cumprimento da sentença.

III. Observando as novas regras processuais instituídas pela Lei nº 

13.105/2015, revogo a decisão proferida à f. 1.575 e determino a 

intimação da parte executada, por carta com aviso de recebimento 

encaminhada no endereço constante nos autos (art. 513, §4º, do CPC), 

para pagar o débito, de acordo com o demonstrativo discriminado do 

crédito apresentado pela exequente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Certificado o trânsito em julgado da presente 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, do CPC.

VIII. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o cessario.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102039 Nr: 22510-98.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDES NOURA DE LIRA, MARCELO 

FERREIRA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora para 
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manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 

75/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1958 Nr: 56-52.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, NERI GUILHERME ARTMANN, LUIZ MATSUBARA, VALDIR 

GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, WERNER HAROLDO KOTRADE, 

ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA, JOSÉ NAKIRI, JOCI PICCINI, IVO 

LAZZARI, ARNALDO JOÃO VASIELEWSKI DE FREITAS, ANTONIO ISAAC 

FRAGA LIRA, COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS, 

SAUL MARCHIORI, ANTONIO CARLOS COSTA LIMA, DAVID JOSÉ 

MIGNONI, TADEU DE CARLI, ELIO FAQUINELLO, ADEMAR PEDRO PICCINI, 

MILTON NODARI, JANI ALVES, OLENDINO A. CASTELAN, CRISTIANO 

KURMANN, ANDERSON LUIZ PEZ, ANERI LANCARO, ANTENOR 

CRESCÊNCIO BOHN, AUGUSTINHO VIAPIANA, ADEMIR PAULO RIBAS, 

INES FORESTES RIBAS, TEREZA ALOVISI BOHN, JOSÉ NAKIRI, MOACIR 

BORTOLASSI, ROSANE TEREZINHA LAZZARI, MANOEL CESÁRIO NETO, 

OTAVIO FIORIN FILHO, LUIZ ALBANO JACOBSSEN DE OLIVEIRA, SERGIO 

NODARI, MARLENE C. NODARI, MILTON NODARI, PRIMO CANOVA 

SOBRINHO, ANA NERI CANOVA, ARI ANILDO HELBICH, GLÁUCIA 

MARTINS BORTOLASSI, MOACIR F. RIZZI, NEUZA R. RIZZI, CECILIA B. 

NODARI, JOSÉ VIVALDINO POZZEBON, ALVORINDA TESSELE 

POZZEBON, MILTON ANTONIO TREVELIN, MARIA DE LOURDES PIVETTA 

CESÁRIO, APARECIDO GERALDO MAGNANI, TEREZA BEGO MANHANI, 

VANDA HELBICH, CARLOS ALBERTO OZELAME, ERONILDES OZELAME, 

HELIO DALLAGNOL, NILVE OLIVIA BAGGIO DALLAGNOL, ANA IVETE DE 

OLIVEIRA, NERI OLIVEIRA RIBAS, LEONTINA FAGUNDES RIBAS, PAULO 

ROBERTO OZELAME, CLEONICE OZELAME, WILSON PIAZZA TOPANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19615-BA, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:22.645-B/MT, LUANA 

DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381-MT, Luiz Carlos 

Cáceres - OAB:26.822-B/PR, MARCELO SALVI - OAB:40989, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT, WILLLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 472.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91332 Nr: 5216-67.2013.811.0045

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAFAN LOPES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200.274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora para 

providenciar o pagamento das guias para distribuição da carta precatória 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93586 Nr: 700-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME, EMERSON ANTUNES, VALERIA 

VALADARES DA COSTA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110309 Nr: 4120-46.2015.811.0045

 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): DIVERCINDA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:11.880/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 18428 Nr: 2828-75.2005.811.0045

 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): EDUARDO CASAVECHIA, ZILDA GODOI 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Certifico que nesta data, procedo a intimação da parte autora acerca do 

desarquivamento do feito para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102843 Nr: 171-14.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER, KREIN E CIA LTDA, CELSO KREIN

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

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para que o mandado seja encaminhado a Central de 

Mandados, é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, que deve ser feito pelo site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba "Diligência>Emissão de Guia de Diligência", 

mediante juntada de comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119553 Nr: 311-14.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 83.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000981-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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GEORGE DOMINGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000981-98.2017.8.11.0045 

AUTOR: GEORGE DOMINGUES ALVES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Tendo em vista que a tutela provisória 

deverá, no caso, conservar sua eficácia na pendência do processo até 

ulterior deliberação, nos termos do artigo 296 do CPC, intime-se a parte 

requerida para cumprir integralmente a decisão liminar, restabelecendo o 

benefício, no prazo máximo de dez (10) dias, sob pena de incidência da 

multa diária. 2. Sem prejuízo da determinação supra, manifestem-se as 

partes acerca do laudo pericial, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 3. 

Após, concluso para deliberação. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 05/02/2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001205-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. E. (REQUERENTE)

ANA CAROLINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA SE MANIFESTE 

ACERCA DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81461 Nr: 675-25.2012.811.0045

 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: SEBASTIÃO REGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUIMOVEIS ARQUITETURA E IMOBILIARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, CARLOS HILDE J. MELO SILVA - 

OAB:OAB-MT 8228

 Tendo em vista que a depositante (f. 248/248) não integra a presente lide, 

tampouco anuiu com a avença de f. 222, INTIMO-A na pessoa de seus 

advogado para, no prazo de 10 dias, esclarecer acerca do depósito 

efetuado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 122006 Nr: 1610-26.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARICELIA PAES ANCELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que no prazo legal, 

manifeste-se acerca do laudo pericial de fls. 77/78.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005140-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURIVALDO JOAO KIRST (EXECUTADO)

MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para que efetue a juntada do comprovante de 

recolhimento da diligência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001464-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEIDE MARTINS - ME (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003598-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Considerando que na data aprazada para realização da audiência este 

magistrado não se encontrará na Comarca, por conta de licença médica, 

redesigno a solenidade precedentemente agendada para o dia 17/04/2018, 

às 13h30min. Intimem-se as partes, nos termos da decisão acostada ao ID 

n.º 11202901.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001924-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001924-18.2017.8.11.0045. Considerando que na data 

aprazada para realização da audiência este magistrado não se encontrará 

na Comarca, por conta de licença médica, redesigno a solenidade 

precedentemente agendada para o dia 25/04/2018, às 14h30min. 

Cumpra-se a decisão retro. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001610-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR SCHWINN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001610-72.2017.8.11.0045. Considerando que na data 

aprazada para realização da audiência este magistrado não se encontrará 

na Comarca, por conta de licença médica, redesigno a solenidade 

precedentemente agendada para o dia 25/04/2018, às 13h30min. 

Cumpra-se a decisão retro. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000828-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA PAGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000828-65.2017.8.11.0045. Considerando que na data 

aprazada para realização da audiência este magistrado não se encontrará 

na Comarca, por conta de licença médica, redesigno a solenidade 

precedentemente agendada para o dia 25/04/2018, às 15h30min. 

Cumpra-se a decisão retro. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002261-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA RIGHI PORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002261-07.2017.8.11.0045. Considerando que na data 

aprazada para realização da audiência este magistrado não se encontrará 

na Comarca, por conta de licença médica, redesigno a solenidade 

precedentemente agendada para o dia 25/04/2018, às 16h30min. 

Cumpra-se a decisão retro. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003183-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL ALEXANDRE PORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003183-48.2017.8.11.0045. Considerando que na data 

aprazada para realização da audiência este magistrado não se encontrará 

na Comarca, por conta de licença médica, redesigno a solenidade 

precedentemente agendada para o dia 25/04/2018, às 17h30min. 

Cumpra-se a decisão retro. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001736-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENI BERNO (EXECUTADO)

NAIR SODER BERNO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) dias, providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, referente a carta precatória 

encaminhada para a Comarca de Sinop/MT, conforme solicitada no ID 

11786606, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40822 Nr: 1127-69.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

DELCI PICCOLI NICOLAU, GILMAR NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor para se manifestar no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87732 Nr: 1576-56.2013.811.0045

 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: FLAVIO VICENTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 1576-56.2013.8.11.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

decisão judicial arquivada nas fls. 119/120 dos autos, transitou em julgado.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre o conteúdo da impugnação à execução. Após, venham 

conclusos para exame.

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.: 37012 Nr: 2049-47.2010.811.0045

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

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, ILDA 

ONESCO COSTA, VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

Kelly Peccin - OAB:MT/22121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, MARIZE 

TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B/MT

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos acerca do retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80312 Nr: 4382-35.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VILMAR SIMÃO, SIMÃO E CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 
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OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Intimar o autor para se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84037 Nr: 3549-80.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON CESAR DA SILVA

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

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3549-80.2012.8.11.0045.

INDEFIRO o requerimento de citação por edital do executado. É que, a 

citação, realizada mediante a expedição de edital, exige, como condição 

de regularidade/validade, o prévio esgotamento de todos meios disponíveis 

de localização do réu e, ao mesmo tempo, o exaurimento dos instrumentos 

convencionais de citação (citação via postal e por oficial de justiça) [cf.: 

STJ, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão, j. 06/10/2015; STJ, AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 05/05/2015]. No caso concreto, 

embora empreendidas tentativas com o propósito de proceder à citação do 

executado, não foi tentada, sem êxito, a realização da citação pessoal, 

mediante a expedição de mandado judicial, nos novos referenciais de 

endereço indicados no processo (fls. 51/53, 72/73 e 84/85).

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 89 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112248 Nr: 5063-63.2015.811.0045

 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: IRACI LEMOS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA, BRANDINI E 

BRANDINI LTDA EPP, JULIANO FROMMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:MT/15.523, PAULO SÉRGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE 

CAMARGO - OAB:SP/180.623, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:MT/11.006-B

 Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem as provas que pretendem produzir, especificando, de forma 

fundamentada, a sua necessidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 3715-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3715-15.2012.8.11.0045.

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

manifeste sobre o conteúdo da impugnação à execução. Após, venham 

conclusos para exame.

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.: 107980 Nr: 2820-49.2015.811.0045

 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: MARIA EDILEUZA FERNANDES PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Processo n.º 2820-49.2015.8.11.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente. Intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a quitação 

integral da obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no 

prazo indicado, implicará em manifestação implícita de concordância 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Depois, 

venham conclusos.

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.: 134853 Nr: 478-94.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GIARETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222

 Processo n.º 478-94.2017.811.0045 – CÓD. 134853.

Em conformidade com consulta realizada no Sistema de Controle de 

Processos APOLO, é possível divisar que o advogado Luiz Gustavo 

Giaretta retirou os autos do processo em “vista” na data de 13/11/2017. 

Segundo os informes extraídos do APOLO, deflui-se que o advogado, 

devidamente intimado para realizar a devolução dos autos, quedou-se 

inerte (conforme certidão anexa).

 Portanto, diante deste cenário, considerando-se que o advogado realizou 

a retenção indevida do processo por prazo acima do permitido [item 

2.4.9.2.2 da CNGCGJ/TJMT] e que, mesmo intimado, não realizou a 

devolução em Cartório, com fundamento no teor do art. 234, § 2º do 

Código de Processo Civil/2015, DETERMINO que o advogado seja proibido 

de retirar o processo em carga, em qualquer modalidade, até o 

encerramento e, também, APLICO a multa no valor de metade do 

salário-mínimo. Anote-se na capa do processo.

Levando-se por linha de estima que a postura do advogado caracteriza 

falta disciplinar [art. 34, inciso XXII da Lei nº 8.906/1994], punível com 

suspensão [art. 35, inciso II c/c o art. 37, inciso I, ambos da Lei nº 

8.906/1994], DETERMINO que se expeça ofício a OAB para que 

providencie a instauração de processo disciplinar, que deverá ser 

instruído com certidão circunstanciada elaborada pelo Gestor Judiciário.

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão dos autos, devendo a 

escrivania, no momento da confecção do expediente, consignar que o 

descumprimento da ordem poderá configurar o crime de sonegação de 

autos [art. 434, inciso I da CNGCGJ/TJMT].

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.: 21400 Nr: 2660-39.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, 

JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMY WAKAY 

DA SILVA - OAB: 29.929/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO 

- OAB:25556/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 Processo n.º 2660-39.2006.811.0045 – CÓD. 21400.

Em conformidade com consulta realizada no Sistema de Controle de 

Processos APOLO, é possível divisar que o advogado Luiz Gustavo 

Giaretta retirou os autos do processo em “vista” na data de 13/11/2017. 

Segundo os informes extraídos do APOLO, deflui-se que o advogado, 

devidamente intimado para realizar a devolução dos autos, quedou-se 

inerte (conforme certidão anexa).

 Portanto, diante deste cenário, considerando-se que o advogado realizou 

a retenção indevida do processo por prazo acima do permitido [item 

2.4.9.2.2 da CNGCGJ/TJMT] e que, mesmo intimado, não realizou a 

devolução em Cartório, com fundamento no teor do art. 234, § 2º do 

Código de Processo Civil/2015, DETERMINO que o advogado seja proibido 

de retirar o processo em carga, em qualquer modalidade, até o 

encerramento e, também, APLICO a multa no valor de metade do 

salário-mínimo. Anote-se na capa do processo.

Levando-se por linha de estima que a postura do advogado caracteriza 

falta disciplinar [art. 34, inciso XXII da Lei nº 8.906/1994], punível com 

suspensão [art. 35, inciso II c/c o art. 37, inciso I, ambos da Lei nº 

8.906/1994], DETERMINO que se expeça ofício a OAB para que 

providencie a instauração de processo disciplinar, que deverá ser 

instruído com certidão circunstanciada elaborada pelo Gestor Judiciário.

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão dos autos, devendo a 

escrivania, no momento da confecção do expediente, consignar que o 

descumprimento da ordem poderá configurar o crime de sonegação de 

autos [art. 434, inciso I da CNGCGJ/TJMT].

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9116 Nr: 479-70.2003.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDT E BRANDT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Processo n.º 2004/425 – CÓD. 9116.

Considerando-se a ultimação do parcelamento do crédito tributário, 

DETERMINO a realização da exclusão da restrição judicial, relativa a 

função “circulação”, existente na margem do prontuário administrativo do 

veículo descrito na fl. 121, através do sistema RENAJUD, e a suspensão 

do andamento do processo executivo pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95179 Nr: 2047-38.2014.811.0045

 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: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:14.804-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2047-38.2014.811.0045 – CÓD. 95179.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência este 

magistrado não se encontrará na Comarca, por conta de licença médica, 

redesigno a solenidade precedentemente agendada para o dia 17/04/2018, 

às 14h00min.

 Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42812 Nr: 3121-35.2011.811.0045

 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: ELIFER SOARES DE LIMA - MENOR, ELIANE VENTURA 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, sem a resolução de seu mérito, na 

forma do art. 485, inciso I c/c o art. 320 c/c o art. 321, parágrafo único c/c 

o art. 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil/2015.Transitada em 

julgado a presente decisão, proceda-se às devidas baixas na distribuição. 

Após, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime-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.: 101936 Nr: 22432-07.2014.811.0045

 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 CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KB TRANSPORTES LTDA ME, ESTER BIRKHAN, 

MARIO AGOSTINHO KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22432-07.2014.811.0045.

Considerando-se que a ultimação da citação pessoal dos réus, secundada 

com o exaurimento de todos os meios tradicionais de localização (fls. 

86/87, 91/96, 113/114, 118/126 e 136/137), se frustrou, com lastro no teor 

do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

proceda à citação dos requeridos, mediante a expedição de edital. 

Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

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.: 111189 Nr: 4515-38.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Pois bem. Da análise minuciosa do acervo de provas produzido no 

processo, denota-se que a decisão judicial prolatada, não revela a 

existência de qualquer ponto obscuro, omissão, contradição ou erro 

material. A decisão judicial é clara e objetiva e, ao mesmo tempo, explicita, 

de forma bastante enfática, que a decisão homologatória de transação 

civil realizada em ação de execução, produz a suspensão da ação e a 

mora do devedor implica na retomada da demanda expropriatória, de 

maneira que se mostra inviável a adoção do rito do cumprimento de 

sentença. O que a embargante/exequente objetiva, através da formulação 
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dos embargos de declaração, é provocar a reabertura da 

discussão/exame da matéria, para efeito de reavaliar o acerto ou 

desacerto da decisão judicial. Os embargos de declaração, todavia, não 

podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, sob pena de desvio da 

função jurídico-processual desta modalidade de recurso. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos declaratórios e, como consequência, MANTENHO 

na íntegra o veredicto anteriormente lançado. 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.: 150985 Nr: 410-13.2018.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE CASTRO BOTELHO 

DE CARVALHO - OAB:19437/O

 Processo n.º 410-13.2018.811.0045.

De efeito, de acordo com a norma de regência, os embargos à execução 

devem ser veiculados no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data da juntada aos autos do comprovante de 

citação [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil]. 

Compulsando o processo, depreende-se que os embargantes/executados 

compareceram espontaneamente no processo e celebraram acordo (fls. 

44/51 dos autos da ação de execução n.º 4515-38.2015.811.0045, código 

111189) que, posteriormente, foi objeto de decisão judicial homologatória 

(fl. 52 dos autos da ação de execução n.º 4515-38.2015.811.0045, código 

111189). Logo após, devido a mora, foi proferida decisão judicial que 

decretou a rescisão da transação civil e determinou o prosseguimento da 

ação executiva, com ordem de intimação dos devedores, através do 

advogado constituído, para efetivarem o pagamento da dívida (fl. 60 dos 

autos da ação de execução n.º 4515-38.2015.811.0045, código 111189).

A nota de expediente que objetivava proceder à intimação dos executados 

para efetivar o pagamento da obrigação foi disponibilizada no DJe do dia 

23/11/2017 (quinta-feira) e publicada na data de 24/11/207 (sexta-feira), 

conclui-se, por inferência racional, que o termo final do prazo para 

apresentação de embargos à execução se efetivou no dia 15/12/2017 

(sexta--feira). Portanto, por intermédio da realização de mero raciocínio 

silogístico, considerando-se os executados protocolizaram os embargos à 

execução no dia 22 de janeiro de 2018, deflui-se que a propositura da 

ação de embargos à execução está acoimada da pecha da 

intempestividade — o quê se interpõe como óbice intransponível para o 

conhecimento da matéria veiculada.

Portanto, DEIXO DE RECEBER os embargos à execução, ajuizados por 

parte dos devedores. Preclusa a decisão, arquive-se o processo. 

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.: 41904 Nr: 2213-75.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/8530-A

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81975 Nr: 1258-10.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92354 Nr: 6216-05.2013.811.0045

 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 CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARCELO DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6216-05.2013.8.11.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud e Renajud, visando obter informações acerca do atual 

endereço da requerida.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, que evidenciam que a 

requerida se encontra em lugar incerto e não-sabido, com lastro no teor do 

art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda 

à citação da requerida, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com 

fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 

(sessenta) 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.: 98285 Nr: 4607-50.2014.811.0045

 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: RCB, SSB, AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, MARILDA 

MUNIZ DE PAULA - OAB:20690/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4607-50.2014.8.11.0045.

Deveras, de acordo com a norma de regência, o reconhecimento 

voluntário de paternidade caracteriza-se como ato jurídico irrevogável [art. 

1.609 e art. 1.610, ambos do Código Civil], que, tão somente, pode ser 

desconstituído, mediante comprovação de ocorrência de erro, de falsidade 

do registro ou de vício de consentimento [art. 171 e art. 1.604, ambos do 

Código Civil]. O registro de nascimento somente pode ser anulado quando 

preexistente defeito/vício no procedimento de formação — o quê implica 

considerar que a concordância do réu/pai registral e a existência de 

exame pericial que exclui a paternidade biológica, por si só, não acarretam 

na procedência do pedido formulado. Inviável, portanto, o julgamento 

antecipado da lide.

Para efeito de avaliação da existência da paternidade sócio-afetiva, 

configura-se totalmente pertinente/razoável que se efetive estudo 

psicossocial, realizado por profissionais da área da psicologia e 

assistência social, com o objetivo de verificar-se a existência deste tipo de 

vínculo entre a requerente/filha registral e o requerido/pai registral. 

Estabeleço o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do ato processual.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem as provas que pretendem produzir, especificando, de forma 

fundamentada, a sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108107 Nr: 2899-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DA COSTA, LOURDES DA COSTA, 

LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109629 Nr: 3724-69.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVCDS, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003789-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003789-76.2017.8.11.0045. Mantenho a decisão agravada, 

por seus próprios fundamentos. Oficie-se ao Juízo “ad quem” prestando 

as informações solicitadas. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003702-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN NARCISO SALGUEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR (RÉU)

MYRELA ARAUJO XIMENES (RÉU)

FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR 02024645127 (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003702-57.2016.811.0045. Com espeque no conteúdo do 

art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 10horas, que será realizada no CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação dos 

réus, mediante a expedição de mandado judicial, registrando-se os 

referenciais de endereço noticiados na petição juntada no evento nº 

9563631. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da realização da audiência de 

conciliação [art. 335, inciso I 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]. 

O comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, que 

outorgue poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade 

configura ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de 

multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º 

do Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104738 Nr: 1145-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCILEI GOMES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCILEI GOMES PAIVA, Cpf: 

00659443139, Rg: 1513053-3, Filiação: Neci Gomes de Azevedo e 

Apolonio Veríssimo de Paiva, data de nascimento: 19/08/1983, 

brasileiro(a), natural de Xinguara-PA, convivente, pedreiro, Telefone 

9811-5779. 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: Na data de 04/03/2015, no período noturno, na Avenida 

Pernambuco, nesta urbe, o denunciado foi preso em flagrante delito por 

conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool. Assim agindo, o denunciado Alcilei Gomes 

de Paiva teve sua conduta amoldada ao artigo 306, c/c o artigo 298, inciso 

III, ambos da Lei Federal nº 9.503/97.

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 04 de agosto de 2015, às 15h:00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 
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inciso III, da CNGC/MT). 5 – Dê ciência ao Ministério Público.6 - Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 12 de dezembro de 2017

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112332 Nr: 5102-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN RAMON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIAN RAMON DA SILVA SOUZA, Rg: 

1731161-6, Filiação: Lucia Maria Silva e José Silvio de Souza, data de 

nascimento: 08/02/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

garçon e jardineiro, Telefone 99441993. 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: Na data de 01/08/2015, por volta da 01h00, na Avenida 

Amazonas, Bairro Menino Deus, em frente ao "Mr. Dan Pub", nesta urbe, o 

denunciado Cristian Ramon da Silva Souza, qualificado às fls. 05/06, 

conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool. Ante o exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso denuncia Cristian Ramon da Silva Souza, como 

incurso no artigo 306, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 28 de janeiro de 2016, às 14h:00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5 – Dê ciência ao Ministério Público.6 - Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 12 de dezembro de 2017

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 102573 Nr: 6790-91.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO DA SILVA, Filiação: Cleonice da 

Silva Leite, data de nascimento: 20/08/1972, brasileiro(a), natural de Santa 

Elisa-PR, convivente. 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: Na data de 24/12/2014, no período vespertino, na Rua 

Realeza, no Centro, nesta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, o 

denunciado foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor 

com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 

Assim agindo o denunciado Antonio da Silva, vulgo "tonho", teve sua 

conduta amoldada ao artigo 306, da Lei Federal nº 9.503/97.

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 25 de junho de 2015, às 16h:00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 
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Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5 – Dê ciência ao Ministério Público.6 - Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 13 de novembro de 2017

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108047 Nr: 2865-53.2015.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAILSA SANTANA DAS VIRGENS, Cpf: 

04900203483, Rg: 2867393, data de nascimento: 23/03/1986, brasileiro(a), 

natural de Rio Real-BA, solteiro(a), camareira, Telefone 65 9667-1153. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA OFENDIDA, ACIMA DEVIDAMENTE 

QUALIFICADA, PARA QUE SE MANIFESTE QUANTO AO INTERESSE NA 

MEDIDA PROTETIVA, BEM COMO INFORMAR SE O AGRESSOR ESTÁ 

CUMPRINDO AS CONDIÇÕES.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Oficie-se, com urgência, a autoridade 

policial para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realize as 

diligências solicitadas pelo parquet às fls. 26/27.2. Após, colha-se nova 

manifestação do Ministério Público, retornando-me, em seguida, os autos 

conclusos.3. Às providências e expedientes necessários, observando-se 

as formalidades legais.

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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de dezembro de 2017

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109243 Nr: 3513-33.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaiza Cordeiro Sonego - 

OAB:20210

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGTON ALVES DOS SANTOS, 

Cpf: 03294088108, Rg: 20475616, Filiação: Terezinha Maria Alves dos 

Santos e Adão Alves dos Santos, data de nascimento: 11/04/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), esrviços gerais, Telefone 

65 9650-1395. 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: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o WELLINGTON ALVES DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nos crimes descritos nos 

artigos 331, caput, no artigo 147, caput, no artigo 129, caput, no artigo 

329, § 2º, e no artigo 129, “caput”, na forma do artigo 69, “caput”, do 

Código Penal.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o crime de 

ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) é de 01 (um) a 06 (seis) 

meses de detenção ou multa.A pena prevista para o crime de desacato 

(artigo 331, “caput”, do Código Penal) é de 03 (três) meses a 01 (um) ano 

de detenção ou multa.A pena prevista para o crime de lesão corporal leve 

(artigo 129, “caput”, do Código Penal) é de 03 (três) meses a 01 (um) ano 

de detenção.A pena prevista para o crime de resistência (artigo 329, 

“caput”, do Código Penal) é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de 

detenção.a) Do crime de ameaçaNa primeira fase do procedimento 

trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no 

artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores 

reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

01 (um) mês de detenção.Na segunda fase da dosimetria da pena, 

inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem ponderadas. 

Desta forma, encontro a pena provisória de 01 (um) mês de detenção.Na 

terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de 

pena a serem levadas em especial consideração, razão pela qual torno 

definitiva a pena de 01 (um) mês de detenção.b) Do crime de desacatoNa 

primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes 

ou atenuantes a serem ponderadas. Desta forma, encontro a pena 

provisória de 03 (três) meses de detenção.Na terceira e última fase, 

inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem levadas 

em especial consideração, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 

(três) meses de detenção.c) Do crime de lesão corporal leve (vítima Edgar 

Lamberty)Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código 

Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de 

detenção.Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem 

circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem ponderadas. Desta 

forma, encontro a pena provisória de 03 (três) meses de detenção.Na 

terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de 

pena a serem levadas em especial consideração, razão pela qual torno 

definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção.d) Do crime de lesão 

corporal leve (vítima Gabriel Cardim Pazim)Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 03 (três) meses de detenção.Na segunda fase da dosimetria da 

pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes de penas a 

serem ponderadas. Desta forma, encontro a pena provisória de 03 (três) 

meses de detenção.Na terceira e última fase, inexistem causas de 

aumento e/ou diminuição de pena a serem levadas em especial 

consideração, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 (três) meses 

de detenção.e) Do crime de resistênciaNa primeira fase do procedimento 

trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no 

artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores 

reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

02 (dois) meses de detenção.Na segunda fase da dosimetria da pena, 

inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes de penas a serem 

ponderadas. Desta forma, encontro a pena provisória de 02 (dois) meses 

de detenção.Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição de pena a serem levadas em especial consideração, razão pela 

qual torno definitiva a pena de 02 (dois) meses de detenção.f) Das penas 

privativas de liberdadeNos termos do artigo 69, “caput”, do Código Penal, 

somo as penas privativas de liberdade compatíveis, encontrando a pena 

total de 01 (um) ano de detenção. Fixo o regime de pena inicialmente 

aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP.g) Das penas 

alternativas e sursisEm atenção ao artigo 44, § 2º, do Código Penal, e 

entendendo ser a aplicação da medida socialmente adequada, SUBSTITUO 

a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, cuja 

fixação, forma de cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da 

execução penal, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de 

Execução Penal. DAS DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o acusado ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Considerando que o réu 

permaneceu solto durante toda a instrução processual, bem como foi 

substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, 

mantenho-o em liberdade no caso de eventual recurso.Incabível reparação 

de dano (art. 387, inciso IV, do CPP), por ausência de pedido formal, sob 

pena de violação a princípios processuais comezinhos.P.R.I.Transitada em 

julgado, certifique-se, em seguida procedam-se aos seguintes atos: 1) 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e Estadual; 2) Oficie-se ao 
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Cartório Distribuidor Local; 3) Comunique-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se 

Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente; 

5) Lance o nome do réu no rol dos culpados; 6) Cumpram-se as demais 

determinações previstas na CNGC/MT.Após, arquive-se o presente feito, 

com as cautelas de estilo.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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de dezembro de 2017

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121451 Nr: 1309-79.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO BATISTA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO ANTONIO BATISTA DE SOUSA, 

Cpf: 91131634349, Rg: 101499098-7, Filiação: Irene Batista de Sousa, 

data de nascimento: 02/10/1981, brasileiro(a), natural de Colinas-MA, 

Telefone 65 9 9611 4198. 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: Na data de 10 de janeiro de 2016, por volta das 

03h30mim, no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Avenida 

Amazonas, o denunciado João Antonio Batista de Sousa, qualificado á fl. 

05, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool. Ante o exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso Denuncia João AntonioBatista de Sousa como 

incurso no artigo 306, da lei nº 9.503/1997.

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 04 de julho de 2017, às 13h:00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado. Consigno 

que não havendo acompanhamento por advogado constituído, lhe será 

nomeado o ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – 

INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a 

requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o 

propósito de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do 

réu. É que, segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, 

na condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

detém a prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5 – Dê ciência ao Ministério Público.6 - Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 04 de dezembro de 2017

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO MAZZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI OAB - MT11259/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1002503-63.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NILSON ANTONIO 

MAZZA JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DO 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 A responsabilidade civil ambiental destaca-se por ser qualificada 

pela desnecessidade de comprovação de qualquer elemento subjetivo por 

parte do causador do dano (dolo ou culpa). Trata-se de responsabilidade 

objetiva. Nesse sentido afirma, categoricamente, Fiorillo (2009, p. 62): “A 

responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é do tipo 

objetiva, em decorrência de o art. 225, § 3°, da Constituição Federal 

preceituar a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente, 

sem exigir qualquer elemento subjetivo para configuração da 

responsabilidade civil. Como já salientado, o art. 14, § 1°, da Lei n. 

6.938/81 foi recepcionada pela Constituição, ao prever a responsabilidade 

objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e também a terceiros.” A 

responsabilidade administrativa decorre da existência de tipos ou 

condutas previstas na legislação ambiental como não permitidas 

associada à previsão de sanções administrativas para os transgressores. 

Trata-se medida afeta ao poder de polícia “enquanto atividade da 

Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 

liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de 

interesse público” (FIORILLO, 2009, p. 66). É importante aqui destacar que, 

em se tratando de meio ambiente, o poder de polícia estaria fundado não 

só no interesse público, mas também em interesse difuso, dada a natureza 

do bem ambiental. A Lei n. 9.605/98, além de dispor sobre os crimes 

ambientais, também o fez quanto às sanções administrativas por condutas 

lesivas ao meio ambiente. Em seu artigo 72, enumera as sanções 

aplicáveis, destacando que poderão elas ser estipuladas cumulativamente: 

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes 

sanções, observado o disposto no art. 6º: I - advertência; II - multa 

simples; III - multa diária; IV - apreensão dos animais, produtos e 

subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou 

veículos de qualquer natureza utilizados na infração; V - destruição ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 317 de 788



inutilização do produto; VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 

VII - embargo de obra ou atividade; VIII - demolição de obra; IX - 

suspensão parcial ou total de atividades; X – (VETADO) XI - restritiva de 

direitos.” Por não ser possível ao legislativo vislumbrar todas as hipóteses 

de ações lesivas ao meio ambiente que deverão ser coibidas com a 

estipulação de uma das sanções administrativas acima enumeradas, a 

tipificação das condutas puníveis em âmbito administrativo ficou sob o 

encargo do poder executivo que, no exercício de seu poder de polícia 

regulamentar, pautado em razões de conveniência e oportunidade, deve 

editar as normas restritivas e indicar as respectivas sanções por 

descumprimento. Em âmbito federal, isso foi realizado pelo Decreto n. 

6514/2008. Destaque-se que o Decreto apenas regulamenta de forma 

mais detalhada o que prevê a Lei n. 9.605/98, especialmente em seus 

artigos 70 e 80: “Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental 

toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 

promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.(...) Art. 80. O Poder 

Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar de 

sua publicação.” Nesse sentido, afirma Milaré (2009): “Contudo, a 

incidência do princípio da legalidade, salvo disposição legal em contrário, 

não implica o rigor de se exigir que as condutas infracionais sejam 

previamente tipificadas, uma a uma, em lei, tal como ocorre no direito 

penal. Basta, portanto, a violação de preceito inserto em lei ou em normas 

regulamentares, configurando o ato como ilícito, para que incidam sobre o 

caso as sanções prescritas, estas sim, em texto legal formal.” As 

sanções administrativas acima enumeradas, em obediência aos princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa, apenas podem ser 

aplicadas após a deflagração e tramitação de um processo administrativo 

de apuração em que seja garantido o direito de defesa do interessado com 

possibilidade de produção ampla de provas nesse sentido. Não se deve 

confundir, todavia, sanções com medidas cautelares que tenham como 

objetivo impedir a continuidade da ação danosa ao meio ambiente. O 

embargo de obra ou atividade, além de configurar mecanismo punitivo, 

apresenta-se como um mecanismo acautelatório adotado pela 

administração em atenção aos princípios da prevenção e da precaução. O 

embargo de natureza cautelar tem como objetivo imediato cessar o dano 

ambiental constatado e evitar que ele se perpetue ou que gere novos 

danos ou riscos. Isso porque os danos ao meio ambiente são, na maioria 

das vezes, de difícil reparação ou até irreparáveis. Em outras palavras, a 

finalidade do embargo cautelar é impedir a continuidade do dano ambiental, 

propiciando a regeneração do meio ambiente e viabilizando a recuperação 

da área degradada. Ele representa uma medida coercitiva adotada pela 

administração, com a finalidade acima descrita, no exercício do seu poder 

de polícia, que vem a ser “a atividade do Estado consistente em limitar o 

exercício de direitos individuais em benefício de interesse público” (DI 

PIETRO, 2006, P. 101). Vale lembrar que a defesa do meio ambiente - 

através de medidas preventivas, especialmente - é um dos princípios 

constitucionais da ordem econômica, nos termos do que se encontra 

previsto nos artigos 170 e 225 da Constituição Federal e que o instituto do 

embargo presta-se a materializar tal princípio. O embargo como medida 

cautelar administrativa ambiental está expressamente previsto no art. 45 

da Lei 9.784/99 e no art. 101 do Decreto 6.514/2008: “Art. 45. Em caso de 

risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar 

providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.” 

“Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do 

seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas: 

I - apreensão; II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; 

III - suspensão de venda ou fabricação de produto; IV - suspensão parcial 

ou total de atividades; V - destruição ou inutilização dos produtos, 

subprodutos e instrumentos da infração; e VI - demolição. § 1o As 

medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência 

de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o 

resultado prático do processo administrativo.” (grifos nossos) O embargo 

cautelar é ato vinculado, de forma que se estiver presente o pressuposto 

para sua aplicação, qual seja, a necessidade de se resguardar o meio 

ambiente da continuidade da infração ambiental ou garantir o resultado 

prático do processo administrativo de apuração, deverá o agente público 

empregá-lo. Nesse sentido afirma Neiva (2011) “que o embargo passa a 

ser considerado ato vinculado, que conta com previsão legal explícita 

nesse sentido. Dessa maneira, se o agente público verifica a ocorrência 

do motivo ou pressuposto objetivo do ato administrativo”. Em caso de 

choque aparente entre princípios constitucionais, deve-se utilizar a 

sistemática da relativização de um princípio em face do outro em cada 

caso concreto. Quanto ao aparente conflito entre os princípios da 

dignidade da pessoa humana e o do direito difuso a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o ordenamento jurídico brasileiro já realizou 

esse trabalho de ponderação e relativização, estabelecendo em sua 

legislação infraconstitucional a hipótese em que um princípio vai 

sobrepor-se ao outro no caso concreto, qual seja, o não embargo de 

áreas utilizadas em atividades de subsistência. Prevalecerá, assim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana sobre o direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, nos casos de desmatamento para 

utilização em atividades de subsistência. É incontroversa que o autor 

pleiteia Licenciamento de operação, desde outubro de 2006, destinado a 

criação de aves, prática que vem exercendo, dede então. Restam poucos 

documentos para a expedição da Licença, tendo o autor providenciado o 

CAR e OUTORGA DE POÇO, últimos documentos solicitados pelo órgão 

ambiental. A Reclamada alega que o requerido extrapolou o prazo para 

entrega dos documentos requeridos, gerando indeferimento de seu 

processo e o conseqüente arquivamento, tendo o requerido aberto novo 

requerimento em maio/2017. Configurando infrações enquadradas nos 

arts. 66, 96 e 108 do Decreto Federal nº 6.514/08. Desnecessidade de 

comprovação de efetiva poluição, dada a previsão do art. 66, pelo qual 

basta a prática de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença 

ambiental. O ordenamento pátrio adota a teoria da responsabilidade 

objetiva em matéria ambiental. Pelas circunstâncias apuradas, não 

havendo demonstração de atos poluidores anteriores, inexistência de 

danos à flora e ausência de apuração técnica enquadrando a atividade do 

demandante como de porte e potencial poluidor, deve a multa imposta ser 

dimensionada ao valor mínimo contido nos arts. 66, 96 e 108 do Decreto 

Federal nº 6.514/08. O ato administrativo é decorrente do exercício do 

autor, que realizou atividade sem o devido licenciamento, A autuação 

efetuada pelo Município não é nula, visto que atende as regras da 

legislação vigente. Assim, não há falar em procedimento ilícito. Assim, 

verifica-se que não houve excesso no valor da multa aplicada, pois a 

parte ré não observou os argumentos supracitados, razão pela qual o 

montante de R$ 10.000,00, parece razoável para o caso em tela. 

Entretanto, embora o Parecer Técnico emitido pela Secretaria do Estado do 

Meio Ambiente (SEMA/MT) tenha constatado que o empreendimento do 

autor não possuía o Cadastro Ambiental Rural – CAR, bem como a Outorga 

de Uso de água subterrânea, considerados como pré-requisitos para 

concessão da Licença de Operação, consoante se extrai do Processo n.º 

249087/2016 (Id n.º 8776601), observa-se que o promovente tomou as 

medidas necessárias à regularização da pendências verificadas, senão 

vejamos: De acordo com o protocolo de requerimento datado de 

05/05/2017, sob o n.º 227129/2017 (Id n.º 8776630), e do Diário Oficial, n.º 

27044, de 20 de Junho de 2017 (terça-feira), a Portaria n.º 440, de 07 de 

junho de 2017, foi outorgado ao promovente, o direito de uso de água 

subterrânea na avicultura (Id n.º 8781189, 8781198, 8781210 e 8781217), 

além disso, o Demonstrativo da Situação das Informações Declaradas no 

CAR (Id n.º 8781184), consta o levantamento de informações necessárias 

ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), tais como: delimitação das Áreas de 

Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de 

vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de 

utilidade pública. Se assim é, havendo elementos concretos a demonstrar 

o intento do requerente de regularização das pendências constatadas 

pelo órgão ambiental, mister aguardar o parecer técnico conclusivo quanto 

às novas providências encetadas, sob pena de lhe causar severos danos 

sem a certeza necessária para tanto. Igualmente, o perigo de dano fica 

evidenciado na medida em que a situação jurídica do Promovente exige 

urgente regularização, sob pena de inviabilizar por completo a sua 

atividade empresarial, pois além de outros fatores, há despesas fixas 

anuais no valor de R$ 1.196.749,22 (um milhão, cento e noventa e seis mil, 

setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), conforme 

demonstrado na planilha de custeio anexada aos autos (Id n.º 8781312). 

Ainda, o caso não é de embargo cautelar devendo ser propiciado ao 

reclamante ampla defesa antes de implementação de tal medida que deve 

vir acompanhada de laudos técnicos que demonstrem o impacto ambiental 

poluidor que o embargado estaria causando, pois tal medida não comporta 

a simples presunção. ISSO POSTO, julgo parcialmente procedente o 

pedido para o fim de CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela 

provisória e sustar os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.º 103915, 

até que finde requerimento administrativo de concessão de licença, em 

andamento, ressalvado o direito do Promovido em adotar as medidas 

administrativas cabíveis, devida e legalmente fundamentadas. Deixo de 
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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. 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, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011554-47.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ARAUJO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011554-47.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ALAN ARAUJO 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. Em decorrência do exposto e considerando que a pretensão 

da parte embargante se consubstancia na análise de acordo entabulado 

entre as partes entendo que o embargo de declaração merece provimento. 

Portanto, homologo a transação com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Posto isso, conheço os embargos 

de declaração e os acolho. 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 15 de janeiro de 2017. 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, 19 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004501-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004501-66.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADNILSON ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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: 8010266-64.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA SANDRONI MARTINS DE OLIVEIRA OAB - SP182660 

(ADVOGADO)

SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA OAB - SP0185080A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010266-64.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

DOS SANTOS REQUERIDO: UNILANCE ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Visto etc., 1. 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. 2. Intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito e/ou cumpra o devido, 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). 3. Certificado o não 

pagamento/cumprimento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento/cumprimento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intimem-se imediatamente os devedores, 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. Fixo os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Consigne no mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida no 

prazo fixado, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§ 1.º). 4. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril 

de 2017. Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010030-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDRO DA COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010030-78.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO 

DA COSTA DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Visto etc., 1. 

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. 2. 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). 3. 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 
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CPC. 4. Intimem-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de julho de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002456-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VARANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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 LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002456-26.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JULIO CESAR 

VARANDA DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., 

DEIXO DE RECEBER o recurso inominado, veiculado pela reclamante, com 

fundamento no art. 42 da Lei n.º 9.099/95, visto que foi intimado em 07 de 

Fevereiro de 2017 e somente protocolou o recurso em 23 de Fevereiro de 

2017, “vide” certidão id. 5575776. Portanto, a petição de recurso, é 

intempestiva. Cumpra-se integralmente a sentença proferida aos autos no 

id. 4160802 pág. 1 a 3. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 

de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI ONETTA OAB - PA20181 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO A. DO NASCIMENTO / MARIZA LORENZI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000785-65.2016.8.11.0045 REQUERENTE: F. SANCHES & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: NIVALDO A. DO NASCIMENTO / MARIZA 

LORENZI Visto etc., Intime-se a parte Autora para que no prazo de 10 

(dez) dias, impulsione o feito requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Lucas do Rio Verde/MT, 6 de abril de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000486-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI SCOPEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES FEDERISE BORTESI (EXECUTADO)

LUIZ FABIANO TERENCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

certidão de Id. 9711444, INTIMO a parte exequente para manifestação no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de fevereiro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011295-52.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011295-52.2015.8.11.0045 REQUERENTE: VALBERTINA 

RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Visto etc., 1. 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, modificando-se os polos ativo e passivo da lide. 2. Intime-se o 

devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

conforme valor apresentado no Id nº 4266107, 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). 3. 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 o devedor, 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. Fixo os honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso 

haja o pagamento integral da dívida no prazo fixado, a verba honorária 

será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1.º). 4. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 6 de abril de 2017. Cristiano dos Santos Fialho 

Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010284-85.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010284-85.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: LEANDRO DOS 

SANTOS MENDES EXECUTADO: TNL PCS S/A, PAGGO ADMINISTRADORA 

DE CREDITO LTDA. Visto etc., 1. Intime-se o Embargado para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente impugnação aos embargos apresentados 

no Id. nº 642361. Lucas do Rio Verde/MT, 6 de abril de 2017. Cristiano dos 

Santos Fialho Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-18.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE SIRINEU MACHADO (REQUERENTE)

DOUGLAS ANDREIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA SAMSANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALESSANDRO DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANGELICA GUIMARAES SALUSTIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

GELSON A. PEHIANI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010239-18.2014.8.11.0045 REQUERENTE: DOUGLAS 

ANDREIS, PAULINE SIRINEU MACHADO REQUERIDO: ALESSANDRO DE 

JESUS FERREIRA, CRISTINA SAMSANA DOS SANTOS Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 7.347,37 (sete mil. 

trezentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), conforme 

cálculo no Id. 11203091. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o 

termo de penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de 

direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se 

localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 12 de janeiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011379-53.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MARIZA MARA DE 

MATTOS DE RESENDE REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Visto etc., 1. 

Intime-se a parte Embargada para que no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste acerca dos embargos de declaração apresentado no Id. nº 

1522678, caso queira. 2. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações. 3. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 18 

de maio de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-62.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VILLAGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

BASEI & BASEI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE, executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento;". DESPACHO: 

Vistos.Primeiramente, determino que a Secretaria 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.Após, intime-se a parte 

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

do valor do débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de 

ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento;".Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se.No caso eventual pagamento sobre valor 

incontroverso, expeça-se o competente Alvará.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa 

de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020010-83.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ELGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C B DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8020010-83.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: JOEL ELGER 

EXECUTADO: J C B DA SILVA - ME Vistos, etc. 1. Intime-se o Reclamante 

para que, no prazo de 10 (dez) dias indique o endereço da Reclamada, 

sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da Lei nº. 9.099/95). 2. 

PrtoProCumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de fevereiro de 2017. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY COSTA BOTELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002216-37.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DIONATAN GOMES 

DUARTE REQUERIDO: JHONNY COSTA BOTELHO Vistos etc., 1. 

Primeiramente, de suma importância enfatizar, por oportuno, que os 

embargos de declaração devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto 

que interpostos tempestivamente. 2. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de omissão, de obscuridade ou de contradição 

de que padeça determinada decisão judicial ou sentença [art. 1.022 do 

Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/1995]. Os embargos de 

declaração não podem ser utilizados com o objetivo exclusivo de 

promover a modificação do julgado e de provocar a reabertura da 

discussão/exame da matéria — sob pena de desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade de recurso. 3. Pois bem, os 

Embargos de Declaração estão bem construídos, todavia, não entendo 

q u e  t e n h a  h a v i d o  q u a l q u e r  d o s  r e q u i s i t o s 

(omissão/obscuridade/contradição) na sentença de Id. nº 1967209. 

Cumpre salientar que os autos foram extintos nos termos do art. 51 da Lei 

9.099/95, visto que a parte autora não compareceu na audiência de 

conciliação. Não há que se falar em nulidade processual pela falta de 

citação da parte requerida, uma vez que o Autor não cumpriu com o que a 

lei lhe determina, qual seja, o comparecimento na audiência, independente 

da parte adversa estar presente. 4. Isso Posto, conheço dos Embargos, 

mas nego-lhe provimento e, como consequência, mantenho inalterada a 

sentença tal como concebida. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de agosto de 

2017. Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito em substituição legal

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001995-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RAMOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002602-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOUGLAS TEIXEIRA TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TALLITA DOS SANTOS GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002602-33.2017.8.11.0045 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

VISTOS. Inicialmente, recebo a emenda à inicial, bem como defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária. Defiro ainda, o prazo de 15 (quinze) 

dias, para a juntada da sentença homologatória, conforme requerido na 

petição de ID n° 9944342. Pois bem. Nota-se que a parte exequente 

pretende a cobrança de valores que ultrapassam os 03 (três) últimos 

meses anteriores ao ajuizamento da ação (01/2017 a 09/2017 – ID n° 

9944342), o que se mostra em desacordo com o rito da execução 

postulada (sob pena de prisão), além de afrontar o disposto na Súmula 

309 do STJ e atual disposição do art. 528, § 7º, do NCPC. Assim, em razão 

ao acima exposto, intime-se a parte exequente para atualizar o débito em 

execução, no mesmo prazo acima entabulado, caso queira, ajustando a 

presente execução pelo rito de expropriação de bens em relação à 

cobrança das parcelas pretéritas, conforme previsão contida no art. 528, 

§ 7º, do NCPC. Após, conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42937 Nr: 3244-33.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANTONIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - 

OAB:153968/SP, FERNANDO CAMPOS SCAFF - OAB:104111/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 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.: 116098 Nr: 7310-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MIGUEL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227, GUIDO ICARO FRITSCH - OAB:19381/B, MAURICIO VIEIRA 

SERPA - OAB:12758/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 14485

 Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono os 

presentes autos para intimação do exequente para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26590 Nr: 627-08.2008.811.0045

 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: ODILON RAIMUNDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, REINALDO TURRA DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11.047, JEAN CARLOS CEZAR - OAB:9890-B/MT, MORISA 

SANT`ANA DE OLIVEIRA DE ÁVILA - OAB:10263-B, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls.378/383, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40578 Nr: 883-43.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA SCARATTI BOYASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705

 Impulsiono os autos para intimar as partes a requerem o que entender de 

direito no prazo de 30 dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 90787 Nr: 13055-58.2013.811.0041

 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): LUCINEIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com fim de Intimação do advogado da parte autora 

para dar andamento ao feito no prazo legal. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98313 Nr: 4628-26.2014.811.0045

 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: G MARTINELLI E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549 OAB/GO, CLAUDINEIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22.376 OAB/GO, HAROLDO FERRAZ ARAUJO - 

OAB:25.395 OAB/GO, Jaco Carlos Silva Coelho - OAB:13.721 OAB/GO

 Com a Juntada dos documentos de fls. 291v/297, intimo a parte requerida 

para se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 100221 Nr: 6090-18.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 101639 Nr: 22339-44.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI 

CHRISTOFANO ORBOLATO, AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHEIRA 

ORBOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:OAB-MT 12.794/B, MAX MAGNO FERREIRA 
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MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - OAB:9.202

 Impulsiono os presentes autos para intimar os executados a comparecem 

nesta secretaria da 6ª vara em Lucas do Rio Verde e assinarem o Termo 

de Penhora expedido, devendo indicar ainda a localização dos referidos 

bens, a fim de que sejam avaliados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84414 Nr: 3945-57.2012.811.0045

 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: MARTINHA VICTOR DA SILVA, MARCIA LUIZA SILVA 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES 

- OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, quando ao adicional de 25% e, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso 

VIII, do CPC, concernente a desistência ao pedido de concessão de auxilio 

doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.Condeno a 

autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa e, custas processuais, contudo em razão da 

gratuidade de justiça deferida, suspendo a exigibilidade de tal verba, 

conforme previsão contida no art. 98, §3º do CPC.P.R.I.C, após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 146825 Nr: 7450-80.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE MARAU/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA VIRGINIA FRANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EBONE - OAB:RS/99.788, 

MÁRCIA TERESINHA ALÉRICO VARGAS - OAB:RS/46.103, SILVANA DE 

FATIMA SANTOS - OAB:RS/47.163, VEZARO, ZILLI & FRANDALOZO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 149622 Nr: 9432-32.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE CAPELETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VALMIR VATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO * - 

OAB:7.288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, para que o mandado seja encaminhado 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$ 3,00 por 

quilômetro percorrido (considera-se a distância de ida e volta), 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): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100990 Nr: 6643-65.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA SUCUPIRA DUARTE LTDA, 

AGROINDUSTRIAL AMPAEC EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE LIMA - 

OAB:42084, ROSNEY MASSAROTTO DE OLIVEIRA - OAB:PR/15.739, 

VAGNER GROLA - OAB:PR/37.193, Wandenir de Souza - OAB:21604 

PR

 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.30. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99059 Nr: 5250-08.2014.811.0045

 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: MAURICIO CHRISTIANO MAZZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com base no art. 

487, inciso I, do CPC, ajuizada contra o ESTADO DO MATO GROSSO.Em 

razão do princípio da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento), incidente sobre o valor dado à causa, contudo suspendo a 

exigibilidade de tal verba, considerando a gratuidade deferida, conforme 

previsão contida no art. 98, §3º, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo, devendo as partes 

ser intimadas a requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86966 Nr: 767-66.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA 

OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, VALTER L. MARONEZI - 

OAB:17.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOISES DA SILVA MONTEIRO, CNPJ: 

03512006000136. 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: 14/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT em face de MOISES DA SILVA 

MONTEIRO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida 

Ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

000086/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.779,80

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86879 Nr: 681-95.2013.811.0045

 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
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 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO, 

JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO, 

Cpf: 02514067170, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO ME, CNPJ: 12066849000147. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 13.368,79 (Treze mil e 

trezentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A parte requerida possuia junto ao requerendo conta 

corrente, onde firmou três cédulas de crédito Bancário nº B10432524-9, 

nº B 10432413-7, referente ao bonderô de desconto B10432553-2 e o 

cheque Empresarial nº A 192200, referente a conta corrente 23350-1 de 

modo que foi disponibilizado um limite de crédito no valor de Rs 10.000,00 

(dez mil reais).O corre que a parte requerida não adimpliu com as 

obrigações pactuadas, gerando assim , um crédito em favor da instituição 

Financeira na importância de R$ 13.368,79 (treze mil, trezentos e sessenta 

e oito reais e setenta e nove centavos).Dessa forma, não tendo a parte 

requerida satisfeito seu débito junto á requerente, e tendo restado 

infrutíferos todos os meios suasórios para composição amigável, não 

restou alternativa á requerente senão, com fulcro nos artigos 1.102"a" e 

seguintes, do código de processo civil, intentar o presente procedimento.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃOConsiderando que foram 

tentadas várias citações das requeridas, sem êxito, assim defiro o pedido 

de citação via edital.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Lucas do Rio Verde, 31 de janeiro de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35079 Nr: 5566-94.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO GASPAR SCHOMMER HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JÚLIO GASPAR SCHOMMER HUBNER, 

Cpf: 00534450903, Rg: 22314490, Filiação: Filba Gaspar Hubner e de Júlia 

Fátima Schommer, data de nascimento: 13/06/1981, natural de São Miguel 

do Oeste-SC, solteiro(a), sig-maker. 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: 15/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT em face de JÚLIO GASPAR 

SCHOMMER HUBNER, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Dívida Ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

000025/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.899,65

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000142-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER MOREIRA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO EXECUÇÃO FISCAL 

VISTO. Cite-se a executado(a), nos termos dispostos no artigo 8°, da Lei 

6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei. A citação deverá ser feita pelo 

correio, conforme determina o artigo 8°, inciso I, da Lei 6.830/80. Consigne 

que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da execução, 

ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito. Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a 

intimação do devedor e de seu cônjuge, se casado for. Garantido o Juízo, 

a executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

intimação da penhora, oferecer embargos à execução, nos termos do 

disposto no artigo 16, da Lei 6.830/80. Concedo os benefícios do art. 172, 

parágrafo 2º do CPC. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, para o caso de pronto pagamento, com os 

acréscimos das custas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000184-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DELLA VECCHIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO EXECUÇÃO FISCAL 

VISTO. Cite-se a executado(a), nos termos dispostos no artigo 8°, da Lei 

6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei. A citação deverá ser feita pelo 

correio, conforme determina o artigo 8°, inciso I, da Lei 6.830/80. Consigne 

que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da execução, 

ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito. Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a 
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intimação do devedor e de seu cônjuge, se casado for. Garantido o Juízo, 

a executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

intimação da penhora, oferecer embargos à execução, nos termos do 

disposto no artigo 16, da Lei 6.830/80. Concedo os benefícios do art. 172, 

parágrafo 2º do CPC. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, para o caso de pronto pagamento, com os 

acréscimos das custas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000352-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MIRACHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO EXECUÇÃO FISCAL 

VISTO. Cite-se a executado(a), nos termos dispostos no artigo 8°, da Lei 

6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei. A citação deverá ser feita pelo 

correio, conforme determina o artigo 8°, inciso I, da Lei 6.830/80. Consigne 

que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da execução, 

ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito. Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a 

intimação do devedor e de seu cônjuge, se casado for. Garantido o Juízo, 

a executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

intimação da penhora, oferecer embargos à execução, nos termos do 

disposto no artigo 16, da Lei 6.830/80. Concedo os benefícios do art. 172, 

parágrafo 2º do CPC. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, para o caso de pronto pagamento, com os 

acréscimos das custas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 1388-09.2011.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvercino Anunciação da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT, Washington Faria Siqueira - OAB:1807- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença em que, realizados alguns atos 

processuais, a exequente compareceu ao feito informando desinteresse 

quanto ao prosseguimento da ação, postulando a extinção e arquivamento 

da execução, bem como a baixa de gravames que recaíram em bens de 

titularidade da parte executada (fls. 99)

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário à análise e decisão.

Havendo a parte autora manifestado expressamente sua intenção de 

desistir da presente ação e, considerando tratar-se de feito executivo, em 

que é possibilitado ao autor, desistir a qualquer momento (art. 775 do 

CPC), entendo que o processo deve ser efetivamente extinto, nos termos 

do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Não obstante, tem o autor a plena disponibilidade da ação, quando o 

objeto nela tratado referir-se a direito disponível, mostrando-se de rigor, o 

acolhimento do pleito.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

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

 Por consequência, determino a baixa de gravames que recaíram em bens 

de titularidade da executada em decorrência do presente feito.

 Eventuais custas pela parte executada.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114684 Nr: 5232-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Armando Picerni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Leuck Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:15689 MT

 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 921, 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.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7675 Nr: 267-87.2004.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicanor Freire dos Santos, Celso Vitor 

Serantola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane de Paula Martins - 

OAB:247587/SP, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Defiro o pedido Ministerial formulado às fls. 678/679.

 Nesse passo, determino que seja procedida a penhora e avaliação do 

bem imóvel rural indicado à fl. 678-vs, lavrando-se o respectivo auto e 

dele intimando o executado e respectivo cônjuge.

 Realizado o ato, oficie ao Cartório de Registro de Imóveis Local para que 

proceda à averbação da penhora, junto à matrícula do bem, cuja 

numeração é 3.628.

 Sem prejuízo, oficie ao DETRAN-GO, nos termos já determinados ao final 

da decisão de fl. 670.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 370-94.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Rosa Santos Nagano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Nagano, Vera Luzia Leopize Nagano, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 325 de 788



Mário Nagano, Luiza Thiyako

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92342 Nr: 1843-66.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Brasil Peças e Acessórios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO AUTOMOTIVO AUTO GIRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio da Cunha 

Cerqueira - OAB:OAB/GO 12013

 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 921, 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.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109300 Nr: 2035-28.2016.811.0021

 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): RAFAEL DENDENA, Euclásio Garrutti Júnior, 

Alessandra Battaglia Garrutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Defiro o pedido retro formulado.

 Nesse passo, renove-se o ato citatório por meio de carta com aviso de 

recebimento a ser encaminhada para o endereço informado à fl. 90.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 370-94.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Rosa Santos Nagano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Nagano, Vera Luzia Leopize Nagano, 

Mário Nagano, Luiza Thiyako

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31847 Nr: 847-10.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Elias Abdalla, Arli Terezinha Trento, Luiz Henrique 

Preuss Abdalla

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Defiro apenas parcialmente o pedido às fls. 564/565, tão somente para 

revogar a realização da perícia dantes determinada, tendo em vista o 

provimento do agravo de instrumento nº 1007175-55.2017.8.11.0021.

 Noutro vértice, deixo de acolher, neste momento processual o pedido de 

levantamento de valores, eis que, havendo penhora no rosto dos 

presentes autos, reputo necessária a prévia intimação dos respectivos 

credores para que informem nos autos, os montantes de seus créditos, 

devidamente atualizados.

 Ante o exposto, intimem-se os credores dos processos códigos 5661 e 

96892, respectivamente em trâmite na Primeira e Segunda Varas desta 

Comarca, a informarem no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, os 

seus créditos devidamente atualizados.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35710 Nr: 310-77.2011.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Biasibetti Ltda - ME, Jaqueline 

Pezzini, Elton Jones Bettio

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

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 (...). 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 das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91039 Nr: 739-39.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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, Vicentina Alminda 

Rodrigues, Espólio de Manoel Pinto Ribeiro, Janaina Ribeiro da Cunha, 

Amim Manoel Lopes, Delcides Antônio da Costa, Edinho Alves de Souza, 

José dos Anjos de Souza, Espólio de Lázaro Teles dos Santos, Dorcelina 

José dos Santos, Espólio de Selma Santos de Oliveira, Angela Aselma 

Santos de Oliveira, Jonas Manoel Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação extinta sem resolução de mérito 

onde, intimada da sentença, a parte dela apelou.

 Neste caso, necessária se faz a análise acerca da possibilidade do 

exercício de juízo de retratação, conforme determina o artigo 485, 

parágrafo 7º do Código de Processo Civil.

 Porém, analisando a decisão, verifica-se que os argumentos nela 

empreendidos resistem aos fundamento apelativos, de forma que 

mantenho a decisão atacada.

 Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.

 Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – 

pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado.

 Não tendo ocorrido manifestação da parte adversa, mesmo devidamente 

intimado, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º).

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1024950 Nr: 6192-10.2017.811.0021

 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: Espólio de Ivo Batistella Sobrinho, Weverton de Siqueira 

Batistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Melo - OAB:OAB/MT 5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026800 Nr: 7445-33.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos D. S. Emilio - 

OAB:OAB/TO 4659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ausência de tempo hábil para cumprimento da ordem, 

oficie ao Juízo Deprecado para informe se há interesse na manutenção da 

presente deprecata, com a indicação de nova data para realização do ato.

 Sem prejuízo, remeta-se cópia da certidão de fl. 21 à Diretoria de Foro 

para providências cabíveis.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000245-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RENHORETSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000245-21.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 327 de 788



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 

2018, às 12h: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
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000247-88.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TEREZINHA TSINHOTSEENWE 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 

2018, às 12h:40min, 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000253-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000253-95.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

WA ARO 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 
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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 

2018, às 12h:50min, 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
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Referência: autos n.º 1000254-80.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

WA ARO 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, 
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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 

2018, às 13h:00min, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000255-65.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

WA ARO 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 
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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 

2018, às 13h:10min, 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
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Referência: autos n.º 1000257-35.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSIMI 

UDO 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 
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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 

2018, às 13h:20min, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000258-20.2018.8.11.0021
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Referência: autos n.º 1000258-20.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSIMI 

UDO 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 

2018, às 13h: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 
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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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000260-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSIMI UDO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000260-87.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSIMI 

UDO 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 
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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 

2018, às 13h:40min, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000223-60.2018.8.11.0021

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 1000223-60.2018.8.11.0021 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 
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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 

2018, às 14h:10min, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000225-30.2018.8.11.0021

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 1000225-30.2018.8.11.0021 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 
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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 

2018, às 14h:20min, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000230-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000230-52.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CIBELE 

PEHOTSION 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 
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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 

2018, às 14h:40min, 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 340 de 788



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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (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 1000233-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CIBELE 

PEHOTSION 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 

2018, às 14h:50min, 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, 
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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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000234-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWANO OWE 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 1000234-89.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWANO OWE 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 
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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 

2018, às 15h:00min, 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
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Referência: autos n.º 1000238-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO 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, 
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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 

2018, às 15h:10min, 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
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Referência: autos n.º 1000240-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO 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 
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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 

2018, às 15h:20min, 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

Decisão 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 Tratam-se os presentes autos de 

mandado de segurança individual ajuizado por KATIELE BARBOSA DOS 

SANTOS MANTOVANI em desfavor de JOAQUIM JAMIL DE FREIAS, 

enquanto Diretor de Escola Estadual, e KLEBER PAIXÃO GOMES JARDIM, 

na condição de Secretário Escolar. Sustenta a impetrante, que exerce o 

cargo de Apoio Administrativo na unidade educacional “09 de Junho”, que 
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requerera a atuação em horário especial, eis que encontrava-se cursando 

um curso de educação superior, não sendo tal pleito atendido pelos 

requeridos/impetrados. Requer a concessão da segurança para que seja 

concedida a sua atuação em horário especial. Juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Inicialmente, determino que o presente feito 

tramite sem qualquer recolhimento de custas nesta fase processual, eis 

que expressamente isento. Como dantes já asseverado, tratam-se os 

presentes autos de mandado de segurança onde fora requerido, de forma 

incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

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. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, é 

possível ad initium verificar que o autor produzira evidências que 

corroboram as suas alegações, o que induz à verossimilhança de suas 

alegações. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se presente, posto que há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da prova substancial 

dos fatos. Isso porque, conforme demonstrado, a requerente encontra-se 

devidamente matriculada em um curso superior, bem como restara 

comprovado o exercício do cargo de Apoio Administrativo Educacional. A 

Lei Complementar Estadual n.º 50, de 01º de Outubro de 1998, dispõe 

expressamente em seu artigo 62 caput que: Art. 62 Será concedido 

horário especial ao Profissional da Educação Básica estudante, quando 

comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o do órgão, sem 

prejuízo do exercício do cargo. No caso dos autos, conforme reverberado 

resta demonstrado o choque de horários entre o curso frequentado pela 

impetrante, com o horário de serviço que lhe fora afetada. Por mais que 

não atue a requerente na atividade fim educacional (professora), o fato é 

que a Lei Complementar Estadual n.º 50/98 inseriu expressamente os 

profissionais de apoio administrativo educacional entre aqueles que teriam 

todos os direitos mencionados no ato normativo referido, conforme consta 

em seu artigo 2º caput: Art. 2º Para os efeitos desta lei complementar, 

entende-se por Profissionais da Educação Básica o conjunto de 

professores que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico 

direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, assessoramento 

pedagógico e de direção escolar, e funcionários Técnico Administrativo 

Educacional e Apoio Administrativo Educacional, que desempenham 

atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema 

Público de Educação Básica.(grifos nossos). Portanto, a negativa – ainda 

que efetivada informalmente por meio de aplicativo celular – não pode em 

momento algum prosperar, mormente quando sequer efetivada de forma 

formal. Ainda, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – 

alternativos - para a concessão da tutela de urgência encontra-se 

presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou 

periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que logrou êxito o impetrante provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência, eis que eventual não concessão de referida 

providência pode causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal 

prova, da mesma foram como dantes se elucubrara acerca do evento 

principal, deve vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, 

e não encontrar-se esteada somente em alegações. E tal, no presente 

caso, é a própria continuidade de curso o qual encontra-se a requerente 

frequentando, eis que, mantendo-se a situação da forma como fora 

inicialmente alinhavada, prejudicados estariam os seus estudos. Isto 

posto, CONCEDO LIMINARMENTE, a tutela de urgência – segurança - 

pleiteada, para determinar aos impetrados que insiram a impetrante em 

horário especial nas quintas-feiras, com compensação de jornada em 

outro turno. Notifique-se as autoridades tidas por coatoras a prestar 

informações no prazo legal (artigo 7º da lei n.º 12.016/09). Dê-se ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

no caso o ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, vista ao 

Ministério Público. Intime-se e cumpra-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000242-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RENHORETSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000242-66.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO 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 
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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 

2018, às 15h: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 
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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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RENHORETSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000243-51.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO 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 
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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 

2018, às 15h:40min, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000262-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RETOMOWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000262-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

RETOMOWE 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 
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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 

2018, às 13h:50min, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-27.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RETOMOWE 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 1000264-27.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

RETOMOWE 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 
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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 

2018, às 14h:00min, 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001829-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BALDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINE MENDEL (RÉU)

CAROLINE MENDEL ROSSI (RÉU)

ELISETE MENDEL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001829-60.2017.8.11.0021 AUTOR: LEONARDO 

BALDO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente havia um litígio, que culminou com a propositura da 

presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos 

(consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de 

regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 
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Processo Civil. Não havendo qualquer disposição acerca das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, fica a obrigação 

dividida pro rata, conforme se infere da determinação expressa no artigo 

90, parágrafo 2º 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 PJE/TJMT. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 19 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1644 Nr: 16-55.1993.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

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

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 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. Água 

Boa, 06 de fevereiro de 2018. _______________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028114 Nr: 522-54.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87360 Nr: 1822-27.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Fabio Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 87360 (1822-27.2013.811.0021)

 Deixo de deferir o pedido à fl. 112, por ser ônus da parte diligenciar no 

sentido de localizar bens da parte adversa passíveis de penhora.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação.

 O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 06 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028132 Nr: 536-38.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erildo Olimpio Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezio Pedro Fulan - 

OAB:26.966/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.
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4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112694 Nr: 4033-31.2016.811.0021

 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: BAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 112694 (4033-31.2016.811.0021)

 Remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para manifestação 

sobre o objeto litigioso do processo, nos termos do art. 178, inciso II do 

Código de Processo Civil.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Água Boa, 06 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 8327 Nr: 774-48.2004.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Canani Fantinel, Therezinha Maria Fantinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Daronco Simões - 

OAB:108576-B/MT, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO-MD Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:0000000000

 Referência: Autos n.º 8327 (774-48.2004.811.0021)

 Considerando a ausência de manifestação pelo executado sobre os 

cálculos do exequente, conforme consignado na decisão à fl. 508, 

HOMOLOGO-OS para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal determino a 

expedição de precatório concernente ao débito principal.

 Em relação ao débito relativo aos honorários de sucumbência, expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, 

parágrafo 3º da Constituição Federal.

 Sendo comunicado o adimplemento, remetam-se os autos conclusos para 

demais deliberações.

 Cumpra-se.

Água Boa, 06 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88478 Nr: 2895-34.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Carvalho Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatas Felix Damasceno

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo requerido pelas partes na avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 

pagamento.Custas e despesas processuais serão rateadas pelas partes, 

inteligência do artigo 90, §2º do Código de Processo Civil. Contudo, 

considerando que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita, 

determino a suspensão da exigibilidade da verba, devendo incidir a regra 

do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Honorários advocatícios na 

forma convencionada.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.Água Boa, 06 

de fevereiro de 2018._______________________________Alexandre 

Meinberg CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13972 Nr: 914-14.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Referência: Autos n.º 13972 (914-14.2006.811.0021).

 Determino que o Instituto Nacional de Seguridade Social promova, no 

prazo de 10 (dez) dias, a implantação do benefício concedido à parte 

autora.

 Cumpra-se.

Água Boa, 07 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110112 Nr: 2501-22.2016.811.0021

 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: Mirian Célia da Silva

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

Gabrieli da Silva Oliveira, Osvaldo Ferreira de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n. 110112 (2501-22.2016.811.0021) Da análise dos 

autos verifico que os requeridos Osvaldo Ferreira de Oliveira Neto e 

Gabrieli da Silva Oliveira não foram citados. Relata a parte autora que não 

dispõe de todas as informações acerca da localização dos requeridos, 

razão pela qual pugna pela busca junto aos órgãos conveniados ao TJ/MT 

e outros órgãos. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar comum, 

nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona 

diligências tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico 

ato processual de postulação, qual seja a declinação da localização do 
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requerido, cujo requisito encontra-se expressamente previsto no artigo 

319, inciso II do código adjetivo civil. Sobre o direito discutido nos autos a 

intervenção judicial deve resumir-se à decisão acerca do objeto 

controvertido e a solvência e condução das questões processuais. Não 

cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação única 

e exclusiva da parte. Ademais, não demonstrou a parte que diligenciou 

minimamente, nos sistemas aos quais detém acesso, para trazer aos 

autos a informação que se pretende. Portanto, impossível é o acolhimento 

do pleito. Assim, sendo a declinação do domicílio do requerido ou o seu 

paradeiro obrigação privativa da parte autora, indefiro o pleito de 

expedição de pedido de informações. Diante do exposto, determino que a 

parte requerente seja intimada para diligenciar na busca do endereço dos 

requeridos a fim de proceder as devidas citações, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de fevereiro de 2018. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100640 Nr: 2608-03.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia da Silva Outeiro, Taine Outeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Alves da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 100640 (2608-03.2015.811.0021)

 Intimada a parte autora pessoalmente para impulsionar o feito, esta 

quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1º da Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015, atual Código de Processo Civil, não tendo, dentro de 

razoável prazo, manifestado-se.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-la de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

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

 Sem custas eis que deferidos os benefícios da gratuidade de justiça.

 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.

Água Boa, 15 de fevereiro de 2018.

______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2750 Nr: 4-12.1991.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - OAB:1096

 Inicialmente, deixo de deferir o pedido à fl. 302, eis que já houve tentativa 

de penhora via bacenjud (fls. 298/299) e não houve demonstração pela 

parte exequente de indícios de que haveria numerário disponível em conta 

bancária do devedor que justifique outra diligência no sistema.

 Nesse passo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111989 Nr: 3614-11.2016.811.0021

 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 Jose Rodrigues de Souza, Espólio de Maria Dias 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews, Petronela Maria Teodora Reichert, Zaira 

Franco Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado 

na inicial, para declarar o domínio da usucapiente sobre o bem imóvel 

descrito na inicial, sendo que a presente sentença servirá de título para 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.Por 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais.Sem 

honorários advocatícios em razão da ausência de contraditório.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

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.: 1028338 Nr: 670-65.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGFDdA, Werica Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Farias Franco de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Gonçalves dos Reis 

Filho - OAB:OAB/GO 44.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113419 Nr: 4387-56.2016.811.0021

 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: FCCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB/SP 243186
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

No caso dos autos, verifica-se que as partes, em audiência de mediação 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) as partes firmaram uma avença.

 Conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção 

do artigo 842 caput do regramento de regência), a composição ora em 

análise tem como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível.

A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, “b” do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

Em razão da natureza do presente provimento, concito as partes à bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, 

poderão pleitear a execução nos próprios autos.

Sem custas.

 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3132 Nr: 659-66.2000.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farm. Int. Hosp. Mun. Cocalinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eronides Dias da Luz - 

OAB:4490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação acostada à fl. 60, aliada a informação indicada à 

fl. 91, defiro o pedido do exequente para o levantamento do montante 

como solicitado.

 Em seguida, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de reputar satisfeita a 

obrigação vindicada nesta demanda.

 Após, remetam-se os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028333 Nr: 667-13.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia de Fomento de Goias S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Paula de Deus Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camile Cristine Carvalho S. 

Moreno - OAB:17554/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114160 Nr: 4850-95.2016.811.0021

 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: Solange Cristina Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cocolandia Indústria e Comércio de Frutas Ltda 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilhermy Berbert Cruvinel 

- OAB:19492/MT, Vinicius Carllos Cruvinel - OAB:19490/MT

 Realizados alguns atos processuais a parte autora pugnou pela 

homologação de desistência quanto ao prosseguimento da ação (fl. 53).

Instada a manifestar-se, o requerido não manifestou nos autos, indicando 

a sua concordância tácita (fl. 56).

Fundamentação

Ante o pedido da parte autora e o fato de o réu ter concordado 

tacitamente, caso é de homologação de desistência e extinção do feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

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

Sem custas eis que deferidos os benefícios da gratuidade de justiça.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95165 Nr: 3931-77.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli José da Silva, Jerônimo Gomes dos Santos, Espólio 

de Ademar Alves, Cacilda Alves Borges, Fausto Roberto dos Santos, 

Ermiro Arantes Machado, Humberto Dantas Maia, Luziam Maria de 

Rezende Maia, Espólio de Gabriel Alves Figueiredo, Maria Dilma Volpini 

Figueiredo, Cleumar Calaça, Cleunice Calaça, Maria Helena Batista Pereira, 

Melchiades Pinel Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Diante do trânsito em julgado do acordão no agravo interno n. 65506/2017 

(fls. 23/27) nos autos da apelação cível n. 32407/2017, como se verifica à 

fl. 30, em cumprimento ao teor do aresto, intime-se os advogados dos 

exequentes para que, em 05 (cinco) dias, promova a extração de cópias 

dos autos a fim de que este Juízo encaminhe às respectivas comarcas de 

domicílio dos alegados credores, sob pena de extição do processo.

 Sendo cumprida a determinação acima no prazo consignado, encaminhe 

cópia dos referidos processos aos respectivos domicílios dos credores 
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na forma consignada na decisão monocrática às fls. 647/651.

Do contrário, remetam-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38399 Nr: 3001-64.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Praiamares Indústria, Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Saulo Crove - 

OAB:141.125 OAB/SP, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT

 Diante da manifestação acostada à fl. 178, aliada a certidão encartada à 

fl. 203, defiro o pedido do exequente para o levantamento do montante 

depositado pela empresa executada.

 Em seguida, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de reputar satisfeita a 

obrigação vindicada nesta demanda.

 Após, remetam-se os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91300 Nr: 967-14.2014.811.0021

 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: Margarida Porto da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os benefícios 

da aposentadoria por invalidez ao indicado e qualificado na petição inicial, 

nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 01 (um) 

salário-mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 40, da 

mesma lei, a partir da citação, determinando a implantação do benefício na 

folha de pagamento a partir do trânsito em julgado, e julgo extinto o 

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

de Processo Civil.Juros e correção monetária na forma determinada na 

fundamentação.Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º. do Código de 

Processo Civil.Tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos, não se aplica ao caso o reexame necessário 

da sentença, conforme o artigo 496, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com 

a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as 

partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6317 Nr: 371-16.2003.811.0021

 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: David Batista dos Santos Júnior, MARGARETH 

MOREIRA DOS SANTOS, DAVID BATISTA DOS SANTOS, VICENTINA 

MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pereira de Souza, José Adriano Martins, 

Valter Batista da Costa, Jabes Gonçalves de Melo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Gomes - OAB:16257/GO, 

Zaurilda Alves Gomes - OAB:16208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adma Lourenço de Melo 

Rocha - OAB:7543/GO, Anderson Valente Araújo - OAB:OAB/MT 

3572, Eudes Fabiane Carneiro - OAB:21078

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica constituído, para 

todos os fins, o título executivo judicial.Por outro lado, indefiro o pedido da 

baixa de penhora em imóvel, tendo em vista que não há nenhuma 

constrição realizada neste processo determinada por este Juízo. Em razão 

da natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos.Custas remanescentes rateadas 

pelas partes, nos termos do art. 90, §2º 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.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96344 Nr: 58-35.2015.811.0021

 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: Antônio Martini Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Maria do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 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.: 114990 Nr: 5439-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPERES COMÉRCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Lippert Neto - 

OAB:31135/RS, Marcia Mallmann Lippert - OAB:35570/RS, PRISCILA 

MAIRA LUCAS DA SILVA MACHADO - OAB:81478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de citação, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhando o comprovante original do depósito, através de petição, 

juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101558 Nr: 3133-82.2015.811.0021

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danyelle Rodrigues Cabral, Marques Martins Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fronteira Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/MT 17205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 101558 (3133-82.2015.811.0021)

 Diante da renúncia do mandato pelo advogado do requerido, determino a 

suspensão do processo.

Com fundamento no artigo 76, parágrafo único, inciso II do Código de 

Processo Civil, Intime-se o requerido pessoalmente para, que no prazo de 

10 (dez) dias, regularize sua representação processual constituindo novo 

mandatário.

Em seguida, proceda-se a intimação pessoal do requerido nos termos do 

despacho proferido à fl. 86.

Cumpra-se.

Água Boa, 16 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1786 Nr: 245-92.2005.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ÂNGELO SEMPREBONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035 OAB/SP, Paulo Sergio Diniz - OAB:OAB/MT 12126-B, 

Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 Desta forma, indefiro as questões preliminares alegadas, pelos motivos 

expostos acima. Passo a análise do mérito da impugnação. Pois bem, no 

caso presente, a matéria relativa ao mérito condiz com a alegação do 

executado de ausência de avaliação atualizada do imóvel e de planilha 

atualizada de débito. Fato é que tais alegações não merecem respaldo, 

haja vista que da análise dos autos verifico que a avaliação do bem 

ocorreu no ano de 2009 (fls. 928/929), sendo posteriormente colacionada 

aos autos nova atualização conforme as planilhas de fls. 994 e 1.015. 

Desta forma, levando em consideração que o presente feito tramita a mais 

de 9 anos e em busca da efetividade dos atos processuais, pelos 

argumentos já anteriormente expostos, julgo IMPROCEDENTE a 

impugnação a adjudicação apresentada. Certificada a preclusão da 

presente decisão, Expeça-se a carta de adjudicação e mandado de 

imissão na posse em favor do exequente, com base no artigo 877, §1º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em seguida, Intime-se a parte 

exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito e 

requerer o que entender de direito ao prosseguimento da demanda, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 16 de fevereiro de 2018. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96997 Nr: 483-62.2015.811.0021

 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: Suely Fernandes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Saúde de Cocalinho/MT, 

Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Referência: Autos n.º 96997 (483-62.2015.811.0021)

 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.

Água Boa, 16 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105817 Nr: 114-34.2016.811.0021

 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: Calcário Vale do Araguaia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S Industria e Comercio de Alimentos Ltda, 

Três Passos Comercio e Distribuidora de Gêneros Alimenticios Ltda., Neldo 

Egon Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB/SP 243186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 105817 (114-34.2016.811.0021)

Em manifestação apresentada aos autos (fls. 105/114), as partes noticiam 

a celebração de acordo, pugnando pela sua homologação.

Entretanto, verifica-se que o patrono da parte autora não apresentou o 

instrumento procuratório com poderes específicos para transigir, bem 

como o acordo foi assinado por Jorge F. L. Ribeiro Moura Filho, sem a 

devida comprovação de sua legitimidade para atuar no feito.

Desta forma, tratando-se de defeito sanável, Intime-se a advogada da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos o 

instrumento procuratório com poderes específicos, bem como comprove a 

qualificação do Sr. Jorge F. L. Ribeiro Moura Filho, sob pena de não 

homologação do acordo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Água Boa, 16 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116600 Nr: 6580-44.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Amanda Pires Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Nazaré/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo de Oliveira Ramos - 

OAB:20299-A

 Referência: Autos n. 116600 (6580-44.2016.811.0021) Diante da 

controverséria existente na demanda, aliada ao requerimento do autor 

quanto ao fato constitutivo de seu direito atinente ao ponto controvertido 

referente ao labor de horas extras (fls. 132/133), admito a prova 

testemunhal. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 21 de março de 2018 às 14h30min (MT). Determino à parte autora 

que deposite em cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o 

caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida 

peça constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, 

o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, 

no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, 

justificar referida ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação 

da presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no 
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artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Fica a parte ciente 

que, em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do 

referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da 

possibilidade da produção da prova desta natureza. A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

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 parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Cumpra-se. 

I n t i m e m - s e .  Á g u a  B o a ,  1 6  d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 1 8 . 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30059 Nr: 4502-24.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Zampoli Pereira, Luiz Sergio Olyntho Rehder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Marli Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035 OAB/SP, Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 Referência: Autos n.º 30059 (4502-24.2009.811.0021)

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste e requeira o que entender de direito ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Água Boa, 16 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108684 Nr: 1652-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elenir da Fontoura Ferraz, Eduardo 

Ferraz da Silva, Denilson Ferraz da Silva, Maria da Fontoura Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de citação, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhando o comprovante original do depósito, através de petição, 

juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114000 Nr: 4746-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON G. DE OLIVEIRA - ME, Adailton 

Galdino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de citação, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhando o comprovante original do depósito, através de petição, 

juntamente com os dados do processo a este Juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMITON OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2018 Hora: 16:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000197-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDIOLI MANSANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL VEÍCULOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2018 Hora: 16:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2018 Hora: 18:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Referência: autos n.º 1001691-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DALVA 

LUCIA DE SOUSA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO GOVEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001660-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

NETO GOVEIA DE MATOS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO GOVEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001663-28.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

NETO GOVEIA DE MATOS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001665-95.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NELSON 

PEREIRA DE SOUZA FILHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001666-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001666-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NELSON 

PEREIRA DE SOUZA FILHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 
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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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NERES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001632-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

NERES SOARES Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001634-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDRO 

ARAUJO DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA PRIMO BARBOSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001635-60.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BRUNA 

CARLA PRIMO BARBOSA ROCHA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001672-87.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NELSON 

PEREIRA DE SOUZA FILHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE SOUSA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Referência: autos n.º 1001673-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ELIZANGELA DE SOUSA SIQUEIRA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DA SILVA MARACAIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001676-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDIRA DA SILVA MARACAIPE Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DA SILVA MARACAIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001677-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDIRA DA SILVA MARACAIPE Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FLORENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001678-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIVINO 

FLORENTINO DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001718-76.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 
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documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001719-61.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOUSA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001724-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE SOUSA PARENTE Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001720-46.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENES RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001721-31.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WENES 

RODRIGUES DE ARAUJO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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RONIVON NUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001723-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RONIVON NUNIZ Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON NUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001723-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RONIVON NUNIZ Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001751-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO JOAO SOBRINHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001727-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DIVINA RODRIGUES DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001729-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TIAGO 

ROSA DE JESUS Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 
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no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001730-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TIAGO 

ROSA DE JESUS Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001731-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001731-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELISVAN 

JOSE DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001731-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001731-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELISVAN 

JOSE DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001732-60.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELISVAN 

JOSE DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 
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dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001733-45.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JUDITH 

PEREIRA DA ROCHA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001734-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TAIZA 

LUANA DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001734-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TAIZA 

LUANA DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001735-15.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TAIZA 

LUANA DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001743-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIENE 

FERNANDES DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 
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mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001747-29.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIENE 

FERNANDES DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001747-29.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIENE 

FERNANDES DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001749-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO JOAO SOBRINHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001749-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO JOAO SOBRINHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 
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inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELI GOMES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001767-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JUSCELI 

GOMES DE OLIVEIRA RIBEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001768-05.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CINTIA 

DA SILVA RODRIGUES Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001769-87.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001770-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001771-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001771-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requeremte. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001772-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requeremte. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001772-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requeremte. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001774-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requeremte. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001777-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 
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DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001778-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001779-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001779-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001781-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 
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artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001783-71.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCA DANTAS DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001785-41.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCA DANTAS DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001785-41.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCA DANTAS DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001789-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

NAILSON BATISTA DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 PJE/TJMT. 
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Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001791-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JUCIANA 

DA COSTA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requeremte. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001797-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JUCIANA 

DA COSTA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requeremte. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001798-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WESLEY 

GUERRA DE SOUZA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requeremte. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001799-25.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WESLEY 

GUERRA DE SOUZA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requeremte. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001801-92.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MIGUEL 

GONCALVES FILHO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 
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no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIO DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001804-47.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DELVANIO DOS SANTOS NUNES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIO DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001804-47.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DELVANIO DOS SANTOS NUNES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001807-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS Na decisão anterior, 

fora a parte autora intimada para emendar a inicial. Não houve 

manifestação até a presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo 

deferido anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput 

do Código de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é 

necessária a intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça 

vestibular, já que tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. 

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001807-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS Na decisão anterior, 

fora a parte autora intimada para emendar a inicial. Não houve 

manifestação até a presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo 

deferido anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput 

do Código de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é 

necessária a intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça 

vestibular, já que tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. 

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, 
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parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001808-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIRA LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001809-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULIRA 

LOPES DE ALMEIDA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIRA LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001809-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULIRA 

LOPES DE ALMEIDA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIRA LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001810-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULIRA 

LOPES DE ALMEIDA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001812-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RIVANEIDE FERNANDES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001815-76.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RIVANEIDE FERNANDES DA CUNHA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KATRICE ALVES CARDOSO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001816-61.2017.8.11.0021 REQUERENTE: KATRICE 

ALVES CARDOSO DOS REIS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSMAIR LEMES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001817-46.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DEUSMAIR LEMES GUIMARAES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA SALETE ROSIN PAULETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE SEVERINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA OAB - MT20279/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001086-50.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVANA SALETE ROSIN 

PAULETTI REQUERIDO: SILVESTRE SEVERINO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 
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FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em que a 

requerente busca a condenação do requerido a pagar a quantia de R$ 

6.210,00 (seis mil, duzentos e dez reais), referentes a título de 

indenização por danos materiais e morais decorrentes de um acidente de 

trânsito ocorrido em 16/06/2017, por volta das 10:00 horas. Assevera que 

trafegava na BR-070, KM 0.0 (ponte entre Aragarças-GO e Pontal do 

Araguaia-MT) parando quando o semáforo fechou no cruzamento, sendo 

neste momento abalroada pelo veículo do requerido na parte traseira de 

seu veículo, causando prejuízos materiais na tampa do porta malas e 

para-choque traseiro, motivando a propositura da presente ação. No 

mérito, o requerido confirma a existência do sinistro, aduzindo em 

apertada síntese que somente discorda dos valore pleiteados pela parte 

autora para reparo dos danos materiais sofridos, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando ao final 

pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Compulsando, 

bem como os documentos que o instruem, verifico que o direito milita em 

parte a favor da requerente. Isto porque a alegação da defesa do 

requerido no tocante a juntada de 03 orçamentos para reparos do veículo 

não tem o condão de afastar sua responsabilidade, visto que não 

colacionou aos autos outros orçamentos com valores que entendia devido 

e compatível com o mercado aptos o suficiente a modificar os direitos da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II do 

NCPC. Assim, tendo que o presente processo não demanda maiores 

explicações, posto que restou incontroverso a ocorrência do sinistro e a 

responsabilidade do requerido em arcar com os custos materiais para 

reparos no veículo da requerente. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma 

Recursal cível firmou entendimento: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPROVAÇÃO DA CULPA DO 

RECORRENTE - COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE 

COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO 

APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - REVELIA 

DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA - SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo 

analisou a responsabilidade civil, distribuiu corretamente o ônus da prova 

e, ao final, quantificou razoavelmente os danos materiais fixados. Restou 

comprovado pelas circunstâncias do fato e provas produzidas a culpa do 

recorrente no acidente de trânsito. Todas as questões foram bem 

analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, 

a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a 

fazer parte integrante desse voto. Sem condenação da parte Recorrente 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios. (RI 1107/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)” DO DANO MORAL 

No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo 

que não merece guarida, pois não logrou êxito em comprovar os supostos 

danos morais suportados em virtude dos fatos narrados, que no caso não 

pode ser presumido, ou seja, são situações que podem ocorrer 

normalmente na vida de qualquer pessoa. Tal ônus lhe pertence nos 

termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

Ademais, nenhuma prova fez de que tenha havido ofensa à direito da 

personalidade, tampouco comprovou que tenha havido qualquer 

repercussão negativa que pudesse ensejar a pretendida indenização por 

dano moral, que, conforme dito alhures, não pode ser presumido. Entendo 

que o dano moral existe quando há manifesta dor, vexame, sofrimento, 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem- estar, o que não restou demonstrado nos autos. 

Os transtornos causados estão dentro de uma linha de riscos de uma vida 

em sociedade, não decorrendo nenhuma dor moral, pelo menos que seja 

passível de indenização pecuniária. Tal fato, embora não desejável, é fato 

previsível na vida em sociedade. Sofreu a reclamante, no máximo, mero 

dissabor, incômodo, e, embora desagradável a situação experimentada, 

não houve lesão aos direitos de personalidade a ponto de embasar uma 

pretensão à indenização por danos morais. DISPOSITIVO Ante o exposto e 

por tudo mais que consta dos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE AUTORA, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de CONDENAR a parte requerida SILVESTRE SEVERINO DE 

OLIVEIRA a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 

1.210,00 (hum mil duzentos e dez reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do efetivo prejuízo a acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. 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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DHAIANE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001818-31.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DHAIANE DIAS DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARMEN ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001843-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIANE 

CARMEN ROBERTO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 
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termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARMEN ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001841-74.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIANE 

CARMEN ROBERTO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001840-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001839-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001839-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 
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Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERNANDES ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001848-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUZIA 

FERNANDES ROBERTO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERNANDES ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001848-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUZIA 

FERNANDES ROBERTO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010160-43.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010160-43.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ESTER DA 

SILVA MANSO GOMES Certifique-se o pagamento do RPV já expedido e, 

em caso negativo, intime-se o Município de Cocalinho para pagamento em 

15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio eletrônico de valores. Cumpra-se. 

Água Boa, 26 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-08.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAVORITA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do REQUERENTE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 50604 

(quinhentos e seis reais e quatro centavos), conforme condenação em 

sentença, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MOTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001649-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JEAN 

CARLOS MOTA BATISTA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 
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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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 19 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001650-29.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELAINE 

BENTO DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 19 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CARDOSO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001651-14.2017.8.11.0021 REQUERENTE: KEILA 

CARDOSO FEITOSA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 19 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-08.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAVORITA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010324-08.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e 

claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer 

das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PAES LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001653-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDSON 

ALVES PAES LEME Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 19 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO RODRIGUES BARBACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001654-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO RODRIGUES BARBACENA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 19 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO GOVEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001657-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

NETO GOVEIA DE MATOS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 19 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISTEFANE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001652-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ISTEFANE MARTINS DE SOUZA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 19 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CARDOSO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001651-14.2017.8.11.0021 REQUERENTE: KEILA 

CARDOSO FEITOSA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 19 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001650-29.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELAINE 

BENTO DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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 PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 19 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MOTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001649-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JEAN 

CARLOS MOTA BATISTA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Água Boa, 19 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 9837 Nr: 169-68.2005.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Almeida de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Madeira Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:20056, João Rodrigues de Souza - OAB:5876/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Em razão do Oficio Circular 01/2018, da Corregedoria Geral de Justiça, 

DETERMINO que OFICIE-SE à Politec REQUISITANDO a confecção de 

Laudo Pericial de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo apreendida 

na Sala de Armas de Objetos auto de apreensão retro.

Com aporte, INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa para 

manifestarem-se acerca da destruição ou doação do material bélico 

apreendido nos autos do processo, nos termos do art. 1º da Resolução nº 

134 do CNJ e art. 25 da Lei 10.826/2003.

Nos termos do que estabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de julho 

de 2011, art. 25 da Lei 10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ 

REMETAM-SE os autos ao MPE e em seguida a DPE para manifestarem-se 

acerca do interesse/necessidade na manutenção ou restituição do 

material bélico apreendido nos autos.

 Em caso de desinteresse das partes na manutenção do material bélico 

apreendido, sem nova conclusão, DECRETO O PERDIMENTO do material 

bélico etiquetado e armazenados na sala de armas sob a responsabilidade 

da diretoria, devendo os mesmos serem encaminhados a Unidade do 

Exército Brasileiro, nos termos do art. 25 da Lei n.10.826/2003.

Com interesse de uma das partes na manutenção do material apreendido, 

VOLTEM-ME os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96747 Nr: 321-67.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior dos Santos, Celio Luis da Costa, 

Fernando Henrique Dias Oliveira, Klayton Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Batista da Silva - 

OAB:30.079/GO

 Vistos em correição.

Acolho o parecer ministerial de fls. 263 e adoto como "ratio decidendi" as 

razões lá expostas.

Cumpra-se. Caso não seja localizado o pedido de restituição de coisas 

apreendidas que teria sido realizado em audiência, vista a Defesa para 

requerê-lo por escrito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90218 Nr: 171-23.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edo Pereira dos Santos, Luiz Gervasio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Vistos em correição.

Vista ao Ministério Público para sua necessária manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1024420 Nr: 5864-80.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Venâncio Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC...Devolva-se a presente carta precatória devidamente 

cumprida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1025518 Nr: 6538-58.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Sousa Rodrigues, Silvia Lucena da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC...Tendo em vista a impossibilidade de ouvir a testemunha 

Jailson de Sousa Moura nesta data, REDESIGNO a audiência para o dia 

07.03.2018, às 12h50min. Em tempo, solicite-se a Comarca Deprecante a 

resposta à acusação (defesa preliminar) dos réus, bem como o 

interrogatório dos réus prestado perante à Autoridade Policial. 

Requisite-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1022203 Nr: 4360-39.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Don Willian Pires de Oliveira, Wellington Alves 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC...Tendo em vista a impossibilidade de ouvir a testemunha 

Jailson de Sousa Moura nesta data, REDESIGNO a audiência para o dia 

07.03.2018, às 12h55min. Requisite-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 14779 Nr: 1719-64.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Bueno Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 

3573-B

 Vistos em correição. HOMOLOGO o cálculo de pena de fls.556, 

encaminhando-se cópia ao recuperando. Aguarda-se o regular 

cumprimento da pena em cartório. Água Boa. 16 de fevereiro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1025324 Nr: 6393-02.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozei Alves Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC... Em razão da atuação da Advogada Dra. Ana Caroline de 

Jesus Porto Silva Scotton (OAB/MT n. 20.659/O) como Defensora Dativa 

nos presentes autos, arbitro-lhe a quantia de 01 (uma) URH, a ser paga 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. Devolva-se a 

presente carta precatória devidamente cumprida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1025441 Nr: 6486-62.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC...Devolvo a presente carta precatória ao Juízo Deprecante 

devidamente cumprida, cabendo ao Juízo Deprecante analisar se a 

omissão da testemunha é juridicamente relevante para a caracterização 

do crime de falso testemunho, haja vista que este Juízo não tem em mãos 

todas as peças processuais necessárias para a devida avaliação

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57640 Nr: 564-48.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO DUTRA VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 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 CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 564-48.2014.811.0020 – Id. 57640

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

EXECUTADO(A, S): GETÚLIO DUTRA VIEIRA NETO

CITANDO(A, S): Executados(as): Getúlio Dutra Vieira Neto, Cpf: 

56727640106 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Avenida José Morbeck, N° 

406, Bairro: Jardim Urania ii, Cidade: Araguainha-MT – Atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.771,78

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 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: Ação de Execução Fiscal em que a Procuradoria 

Geral do Estado move contra o executado Getúlio Dutra Vieira Neto, 

representada CDA (certidão da dívida ativa) nº 2011808.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89374 Nr: 5871-75.2017.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPLANIL MARTINS PEIXOTO

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

OAB:12406-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, encaminhamos a presente ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto ao teor da certidão do Oficial de Justiça de referência 14.

Alto Araguaia - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestora Judiciária

Mat. 7526

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 81659 Nr: 2229-94.2017.811.0020

 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): AUTO SHOW VEICULOS LTDA , FREUD 

FRAGA DOS SANTOS, PAULA REGINA NIEDERMEIER FRAGA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 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, encaminhamos a presente ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para que junte aos autos o comprovante de 

pagamento de diligência, para o fim de dar prosseguimento normal ao feito.

Alto Araguaia - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestora Judiciária

Mat. 7526

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69818 Nr: 617-58.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CUSTODIO CUNHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais) para cumprimento do mandado de citação, penhora e 

avaliação. A guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias 

on-line", "diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do 

pagamento deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-48.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANETE SIMONE DE REZENDE DAVID 01221846108 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B D VEST CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI OAB - PR0069614A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010048-48.2014.8.11.0020 REQUERENTE: SUZANETE SIMONE DE 

REZENDE DAVID 01221846108 REQUERIDO: B D VEST CONFECCOES 

LTDA Vistos. A autora alega que seu nome fora protestado indevidamente 

pela parte adversa, sendo que por erro da parte dos mesmos, não lhe foi 

encaminhada as duplicatas para regular pagamento do débito. Em sua 

defesa, em síntese, a reclamada se isenta de responsabilidade, invocando 

que o autor pleiteia contra parte diversa da contratada, bem como postula 

a improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, dada a 

inépcia da inicial. Com razão a preliminar aduzida pela reclamada, haja 

vista que a parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou 

os danos supostamente relatados. Note-se que dos próprios documentos 

acostados à petição inicial se verifica que a instituição financeira foi que 

levou a protesto o titulo pago pela reclamante, de forma indevida. Ressalto 

que num primeiro momento a promovente acertou em mover ação contra a 

instituição financeira, porém no curso da demanda, desistiu de litigar em 

desfavor daquela vindo a demandar contra a atual reclamada. Em 

verdade, a modalidade de endosso contratada entre a ré e, neste 

momento, terceiro, é juridicamente conhecido como endosso-translativo, 

conferindo a instituição financeira a condição de credora do titulo e/ou 

favorecido. Assim é a jurisprudência, transcrevo: RECURSOS ESPECIAIS. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE 

DUPLICATAS MERCANTIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

PROTELATÓRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO - TRANSLATIVO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. RECURSO ESPECIAL DE BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S/A. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. 

PROTESTO DE DUPLICADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO 

AO ENUNCIADO SUMULAR. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 518/STJ. 

DUPLICATA SEM ACEITE. ENDOSSO - TRANSLATIVO. PROTESTO 

INDEVIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 475/STJ. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1.1. [...] 1.3. A instituição financeira 

endossatária de duplicata sem causa responde perante o sacado no caso 

de protesto indevido nas hipóteses de endosso-translativo. Precedente 

julgado em sede de recursos repetitivos. [...] RECURSO ESPECIAL A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Recurso Especial nº 1.391.476/SC 

(2013/0196702-3), 4ª Turma do STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. j. 

20.05.2015, DJe 25.05.2015). Dessa forma, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de parte diversa 

e alheia aos fatos narrados. Deixo de observar as demais preliminares em 

razão do acolhimento desta. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que 

necessária apenas quando possível a correção do vício. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. 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: 1000001-32.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DE CASTRO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

intimado a dar prosseguimento no feito requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05(cinco) dias.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44257 Nr: 483-77.2010.811.0008

 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: DULCE BARBOSA SCAFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora DULCE BARBOSA SCAFFI, na 

qualidade de segurada especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo 
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de 30 (trinta) dias. Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

ajuizamento da ação ocorrido em 11/02/2010 (fl.08v). Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, 

uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE a Gerência 

Executiva do INSS para que implante o benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51828 Nr: 2577-61.2011.811.0008

 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 APARECIDA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA, 

na qualidade de segurada especial rural, no valor de 01 (um) salário 

mínimo, sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para 

início do pagamento do benefício, fixo a data da citação da Autarquia ré 

ocorrida em 08/08/2012 (fl.37v). Diante do requerimento feito na exordial, 

CONFIRMO O DEFERIMENTO da antecipação de efeitos da tutela, 

concedida às fls.74/76.Quanto às prestações vencidas desde então, 

serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 

6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do 

CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o 

vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da 

lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Deixo de determinar a remessa 

de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não 

ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. 

OFICIE-SE a Gerência Executiva do INSS para que implante o benefício no 

prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47189 Nr: 3355-65.2010.811.0008

 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: ELZA LINO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora ELZA LINO DE ANDRADE, na 

qualidade de segurada especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo 

de 30 (trinta) dias. Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

ajuizamento da ação ocorrido em 13/10/2010 (fl.08v). Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, 

uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE a Gerência 

Executiva do INSS para que implante o benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52642 Nr: 3394-28.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BRANDÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de fls. 120/121 que 

acolheu parcialmente à impugnação ao cumprimento de sentença, 

notadamente quanto ao reconhecimento de excesso de execução, 

determinando à parte exequente a apresentação de planilha de cálculos 

conforme os parâmetros da Lei n. 11.960/2009.

Em seu pedido a requerente sustenta em síntese, que o cumprimento de 

sentença deve seguir os exatos termos dos índices fixados na sentença 

transitada em julgado, por estar acobertada pelo manto da coisa julgada.

É o relatório. Decido.

 Segundo orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo 

Supremo Tribunal Federal, os novos critérios de atualização monetária e 

índices aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, possuem 

natureza processual, devendo, portanto, ser imediatamente aplicada aos 

processos em andamento.

 Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JUROS 

MORATÓRIOS. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT 

ACTUM. ARTIGO 1º-F, DA LEI N. 9.494/97. MP 2.180-35/2001. LEI n. 

11.960/09. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A maioria da 

Corte conheceu dos embargos, ao fundamento de que divergência 

situa-se na aplicação da lei nova que modifica a taxa de juros de mora, 

aos processos em curso. Vencido o Relator.

 2. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza 

eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à 

luz do princípio tempus regit actum. precedentes.

 3. O Art. 1º-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 

2.180-35/2001 e, posteriormente pelo artigo 5º da Lei n. 11.960/09, tem 

natureza instrumental, devendo ser aplicado aos processos em 

tramitação. Precedentes.

 4. Embargos de divergência providos.

 (ERRESP n. 1.207.197/RS, Relator Ministro Castro Meira, DJe 2-8-2011). 

Sem destaque no original.

 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 

COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35. CONSTITUCIONALIDADE.EFICÁCIA 

IMEDIATA.

1. É constitucional a limitação de 6% (seis por cento) ao ano dos juros de 

mora devidos em decorrência de condenação judicial da Fazenda Pública 
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para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e 

empregados públicos. Precedentes.

2. Aplicação imediata da lei processual aos processos em curso.

3. Agravo regimental improvido.

(RE 559.445, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 29-03-2010). Sem destaque no 

original.

 No mesmo sentido, é a orientação dos Tribunais Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

DECISÃO QUE INDEEFRIU O PLEITO APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N. 

9494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. COISA JULGADA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. 

MATÉRIA NUNCA ANTES ENFRENTADA. NÃO FORMALIZAÇÃO DE COISA 

JULGADA NO PONTO. PRECEENTES. “A Primeira Seção do STJ, no 

julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a 

correção monetária são obrigação de trato sucessivo, que se renovam 

mês a mês, devendo portanto ser aplicada no mês de regência a 

legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei 

nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser 

aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive 

aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de 

execução. Não há, pois, nesses casos, que falar de violação da coisa 

julgada.” (AgRg no REsp 1482821/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). SENTENÇA 

REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJSC AI 01164661520158240000, 

DJe 25-05-2017).

 Conforme se pode ver do julgado, a Primeira Seção do STJ, no julgamento 

do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção 

monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, 

devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 

Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente 

que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente 

a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o 

trânsito em julgado e estejam em fase de execução .

Diante do exposto, rejeito o pedido formulado pela parte exequente às fls. 

122/133.

Cumpra-se integralmente o que determinado na decisão de fls. 120/121.

Intimem-se.

 Barra do Bugres – (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85544 Nr: 1418-15.2013.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA DOS PASSOS DUARTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA CLAUDIA DOS PASSOS DUARTE - 

ME, CNPJ: 05623104000176. 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: 18/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANA 

CLAUDIA DOS PASSOS DUARTE - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de deixou de recolher no prazo regulamentar e /ou 

recolheu a menor o valor do INCMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5280/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$36.432,10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97966 Nr: 427-68.2015.811.0008

 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: SERGIO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87761 Nr: 3542-68.2013.811.0008

 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: JCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 33, tendo em vista que não se trata de 

nenhuma hipótese elencado no art. 72, II do CPC, até mesmo porque o réu 

foi devidamente citado à fl.30, motivo pelo qual lhe decreto a REVELIA.

 2. Ante o parecer apresentado pelo Estudo Psicossocial, DEFIRO o pedido 

de tutela antecipada, deferindo a guarda provisória da menor à 

requerente, expeça-se o termo de guarda provisório.

3. Intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, vista ao Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95618 Nr: 4951-45.2014.811.0008

 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: ANTONIO AMARO FERREIRA

 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:

 Vistos, etc.

A petição de fls. 47/49 é apócrifa.

Intime-se o autor para suprir o vício sob pena de ser reputado ato 

inexistente.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e façam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105706 Nr: 5302-81.2015.811.0008

 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: ANA DE FIGUEIREDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Parra Santilio - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 74 da Lei 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os 
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pedidos, diante da não comprovação dos requisitos para sua concessão, 

para o fim de INDEFERIR à autora ANA DE FIGUEIREDO NEVES, a 

concessão do benefício de Aposentadoria por pensão por morte de 

segurado especial, e, por consequência, julgo EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de 

Processo Civil.ISENTO a parte Autora do pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como do pagamento dos honorários 

advocatícios, por se tratar de parte beneficiária da Justiça 

Gratuita.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 16 

de fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96697 Nr: 5712-76.2014.811.0008

 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: NELSI COSTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 100/106, celebrado nestes autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

AUXILIO – DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ promovida por 

NELSI COSTA NEVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, para que sejam aplicados os índices de correção monetária e 

juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos 

valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres – (MT), 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105228 Nr: 4978-91.2015.811.0008

 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: JEFFERSON ZAGO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do laudo pericial de 

folhas 57/61 no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54513 Nr: 718-73.2012.811.0008

 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: TEREZINHA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 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:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifesta-se nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 485, 

inciso III, código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44479 Nr: 701-08.2010.811.0008

 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: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, sendo a declinação de endereço atribuição exclusiva da parte e 

não tendo demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, 

INDEFIRO o pleito de expedição de pedido de informações.INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento e até eventual extinção do processo, 

considerando-se para esta que será entendido, por este órgão julgador, 

que a ausência de impulsionamento processual equivaler-se-á a pedido 

implícito de extinção.Intime-se e cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53075 Nr: 3828-17.2011.811.0008

 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: ELIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a decisão proferida no Recurso de Apelação manejado 

pelo Instituto do Seguro Social – INSS, bem como a decisão proferida pelo 

STF no RE 631.240, INTIME-SE a parte Autora para formular requerimento 

administrativo junto à Autarquia Federal (INSS) do benefício previdenciário 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito (art. 485, inciso VI do CPC).

 2. Após, INTIME-SE a autarquia para apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE A PROVA JÁ 

PRODUZIDA, com o aproveitamento dos atos processuais, tendo em vista 

que a redesignação da audiência de instrução ocasionará a mera 

reprodução da prova já produzida e encartada nos autos, sem mencionar 

que é uma oportunidade da Ré visualizar o depoimento das testemunhas, 

uma vez que, infalivelmente, aquela não pode se fazer presente, tendo em 

vista a escassez de Procuradores Federais. Ademais, o aproveitamento 

da audiência vem ao encontro da celeridade, tão cara em processos que 

envolvem idosos, sem mencionar ainda a economia de recursos 

financeiros para ambas as partes e para o judiciário.

3. Após a contestação, dê-se vistas à parte autora. Em seguida, 

conclusos para deliberação.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51327 Nr: 2078-77.2011.811.0008
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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: TEREZINHA VENINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade intentada por Terezinha 

Venina de Moraes em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

A Autarquia Requerida, à p. 130, apresentou proposta de transação 

judicial.

À p. 138 compareceu a autora pugnando pela homologação dos cálculos e 

expedição do RPV.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à p. 132, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, 

II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, § 

1º e § 2º, da CF), observando-se o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

Atente-se a secretaria para expedir o RPV conforme requerido à p.138.

Após o cumprimento integral da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

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

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26265 Nr: 2341-85.2006.811.0008

 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: PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA, ERENICE DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO 

(PROCURADOR FEDERAL INSS) - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se sobre a petição e documentos de fls. 201/204.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112001 Nr: 2882-69.2016.811.0008

 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: Adiel Basilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 73/77, celebrado nestes autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

REVERSÃO DE AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO PARA 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ promovida por ADIEL BASILIO DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que 

sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo com o 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres – (MT), 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89660 Nr: 32-13.2014.811.0008

 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: PS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, sendo a declinação de endereço atribuição exclusiva da parte e 

não tendo demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, 

INDEFIRO o pleito de expedição de pedido de informações.INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento e até eventual extinção do processo, 

considerando-se para esta que será entendido, por este órgão julgador, 

que a ausência de impulsionamento processual equivaler-se-á a pedido 

implícito de extinção.Intime-se e cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86821 Nr: 2618-57.2013.811.0008

 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: CECÍLIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Determino que a secretaria promova as diligencias necessárias a fim de 

proceder com a vinculação a estes autos, referente aos valores 

depositados.

INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos do E. Tribunal 

de Justiça, a esta comarca, e querendo, para se manifestarem e 

requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo e cumprida a determinação acima, faça os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107916 Nr: 486-22.2016.811.0008

 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: ESDPA, KRDPA, ERIKA DIOGO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVON NOBRES DE AMORIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ERICK STAEL DE PAULA AMORIM e KAWAN RAFAEL DE PAULA AMORIM 

assistidos e representados por sua mãe ERICKA DIOGO DE PAULA, 

ingressaram com AÇÃO DE ALIMENTOS contra RONIVON NOBRES DE 

AMORIM.

 Instruíram a inicial com os documentos de folhas 08/13.

 O requerido RONIVON NOBRES DE AMORIM, devidamente citado, não 

apresentou contestação (fls.19).

 Relatei. Decido.

 Decreto a REVELIA do requerido, nos termos do artigo 344, com 

observância no artigo 345, II, ambos do CPC.

 Com efeito, a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre 

do poder familiar. O demandado possui o dever de pagá-los.

 A mãe já contribui com sua parcela, trabalhando para o sustendo o 

menor.

 Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO Ronivon 

Nobres de Amorim, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo à autora, enquanto durar a menoridade.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I do CPC.

 Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 14.

 CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE a requerente e o requerido.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Barra do Bugres, 16 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27320 Nr: 546-10.2007.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDMNEQI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos à EXEQUENTE para que se manifeste, 

providenciando o necessário para o regular andamento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC).

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 25173 Nr: 1686-16.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & LIMA DA SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEMISTOCLES MAIA FILHO - 

OAB:SP 160.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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

dias, sob pena de extinção, sobre a negativa da penhora online realizada 

às folhas 80/81.

 Intime-se ainda, para que se manifeste sobre a penhora dos veículos 

realizada via Renajud às folhas 82.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98748 Nr: 13051-212013-811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB: SP/84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

consoante dispõe do artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51665 Nr: 2414-81.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adinalva de Almeida Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de p. 103, para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 16 de fevereiro 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94186 Nr: 3816-95.2014.811.0008

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 
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PAGAMENTO ajuizada por JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA em face de RMA 

AGROPECUÁRIA LTDA, declarando extinta a obrigação da autora, dando 

por quitado o valor da duplicata geradora do protesto (fls.10), objeto desta 

ação. Torno definitiva a tutela antecipada.Por conseguinte, arcará o réu 

com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.A 

requerida fica autorizada a levantar o depósito efetuado nos autos, após 

comprovar o pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios.EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor da advogada 

nomeada Dra. SANDRA JANE SCOTTI, OAB/MT 15.152, nos termos da 

nomeação de folhas 24.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 16 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83286 Nr: 165-89.2013.811.0008

 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: TEREZINHA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifesta-se nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 485, 

inciso III, código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93310 Nr: 3151-79.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemilson Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Tendo em vista a manifestação do exequente às fls. 162/163, entendo 

que assiste razão à patrona, uma vez que os autos estavam em carga 

com a Procuradoria Federal do INSS antes de sair publicação no DJE, 

conforme consulta no sistema Apolo. Assim, para evitar arguição futura 

de nulidade por cerceamento de defesa, RESTITUO o prazo para que o 

exequente JOSEMILSON FRANCISCO manifeste o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46997 Nr: 3163-35.2010.811.0008

 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 NEUSA HONORATO OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença intentada por Maria Neusa Honorato 

Oenning em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida a execução à p. 97, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

Às folhas 98v, compareceu o executado dizendo concordar com a 

exequente, pugnando pela homologação dos cálculos apresentados.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à p. 95, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos artigos 

487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás para levantamento dos valores, ARQUIVE-SE, procedendo com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81311 Nr: 2983-48.2012.811.0008

 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: TEREZA PEREIRA DOS SANTOS

 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:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, PESSOALMENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de 

extinção do processo (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, certifique-se e 

faça os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125705 Nr: 4034-21.2017.811.0008

 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: ELIZETE SOUZA DIAS

 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:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não encontra-se juntado o 

comprovante de endereço da parte autora. Desta forma, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovante 

de endereço idôneo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos 

para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122022 Nr: 2041-40.2017.811.0008

 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 PERERIA DOS SANTOS

 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, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 

produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47078 Nr: 3244-81.2010.811.0008

 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: MASSIONILIO AUGUSTINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Nos termos do artigo 313, I, § 1º, do CPC, SUSPENDO o processo em 

decorrência da morte da parte autora, até que haja a habilitação dos 

herdeiros no feito.

 INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, para que 

providencie a HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93005 Nr: 2914-45.2014.811.0008

 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: SILVESTRE SALES ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder ao 

requerente SILVESTRE SALES ALVES o benefício de aposentadoria por 

idade, desde a data da citação, em 04.08.2014 (fls. 17-v), conforme 

pedido na inicial e, segundo o entendimento mais recente do STJ. Diante do 

requerimento feito na exordial, DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, 

para determinar ao INSS a concessão imediata do benefício previdenciário 

ao autor. Sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, que 

arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).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). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 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).OFICIE-SE a Gerência Executiva do INSS para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 15 de fevereiro de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91301 Nr: 1500-12.2014.811.0008

 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 BATISTA DA SILVA

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a MARIA BATISTA DA SILVA, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de AUXÍLIO-DOENÇA devido a partir da data do indeferimento 

administrativo em 18/09/2013 (fl. 09); até a efetiva implantação da 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, que se dará a partir da data da perícia 

médica em 04/07/2017 (fl.86), por ser a data em que o autor teve o 

inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho, quando então 

cessará o benefício de auxílio-doença, com juros e correção monetária 

com base no manual vigente de cálculos da justiça federal.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Oficie-se GERÊNCIA 

EXECUTIVA DO INSS, requisitando-se a implantação do benefício, 

consignando-se o prazo de 30 dias.No que tange ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia 

Federal do pagamento das custas 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 

§ 3º do artigo 20, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do 

STJ.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos. Deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não 

ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do 

CPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106223 Nr: 5618-94.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE CARLOS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Sentença intentada por Ivone Carlos Botelho em 
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face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos.

 Recebida a execução às fls. 14/15, determinou-se a citação do 

executado para, querendo, opor embargos.

A executada ofereceu embargos à execução, que fora distribuído sob nº 

348-55.2016.811.0008.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

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

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

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

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123894 Nr: 3152-59.2017.811.0008

 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 DE FATIMA GONÇALVES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106877 Nr: 6043-24.2015.811.0008

 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: TARCILO DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, NATALIA MARIA DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A requerida devidamente citada, conforme certidão do oficial de justiça de 

p. 49, não se manifestou. Assim, DECRETO SUA REVELIA, nos termos do 

artigo 344 do Código de Processo Civil, porém sem os efeitos do referido 

dispositivo.

 No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

abril de 2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115507 Nr: 5064-28.2016.811.0008

 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: VALMIR GONÇALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação e documentos de folhas 45/54.

 2) Ato contínuo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

03 de abril de 2018, às 14h00min.

 3) INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como 

para que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 4) INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35989 Nr: 2330-85.2008.811.0008

 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: MADALENA LEITE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução de Sentença intentada por Madalena Leite Santos 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos.

 Recebida a execução à p. 150, determinou-se a citação do executado, 

tendo comparecido à p. 152v, dizendo concordar com os cálculos 

apresentados pela exequente.

À p. 154/157, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram satisfeitos 

de acordo com os documentos de p. 161/162.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

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

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

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

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41688 Nr: 2324-44.2009.811.0008

 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 BENEDITO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - OAB:14519/E, 

Micael Galhano Feijó - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor JOSÉ BENEDITO GOMES, na qualidade 

de segurado especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo 

certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 
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ajuizamento da ação ocorrido em 05/08/2009 (fl. 08v). Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, 

uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE a Gerência 

Executiva do INSS para que implante o benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53103 Nr: 3855-97.2011.811.0008

 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 JOAQUIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença intentada por Jose Joaquim dos 

Santos em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida a execução à p. 142, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

À p. 148 compareceu o exequente pugnando pela homologação dos 

cálculos e expedição do RPV.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à p. 144v, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, 

II, ambos do CPC .

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, § 

1º e § 2º, da CF), observando-se o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

Após o cumprimento integral da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

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

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44246 Nr: 472-48.2010.811.0008

 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: TEREZA HELENA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, para que 

providencie a HABILITAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS, conforme 

declarado na certidão de óbito (fl.135), no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80186 Nr: 1779-66.2012.811.0008

 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: DAMIÃO EGIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença intentada por Damião Egidio da Silva 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos.

Recebida a execução à p. 111, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

Às folhas 112v, compareceu o executado dizendo concordar com o 

exequente, pugnando pela homologação dos cálculos apresentados.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à p. 110, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos artigos 

487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás para levantamento dos valores, ARQUIVE-SE, procedendo com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80642 Nr: 2265-51.2012.811.0008

 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: ELZANTINA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:293080, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora ELZANTINA DE OLIVEIRA SILVA, na 

qualidade de segurada especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo 

de 30 (trinta) dias. Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

ajuizamento da ação ocorrido em 22/06/2012 (fl.05-v). Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. CONDENO o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, 

uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115125 Nr: 4817-47.2016.811.0008

 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: EMILY ROBERTO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:1765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que e 

dou fé que decorreu o prazo da citação do requerido, sem nenhuma 

manifestaçãoa Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar o que de direito9

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90486 Nr: 792-59.2014.811.0008

 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: MARINA MARTINS SALVADOR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes as Partes, para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106929 Nr: 6074-44.2015.811.0008

 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: MINERVINO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidao do senhor oficial de Justiça

 CERTIFICO, em cumprimento ao R. Mandado expedido por determinação 

do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara, nos autos em epígrafe, que 

compareci no endereço constante do Mandado, nesta cidade e Comarca, 

e lá estando, deixei de intimar o requerente MINERVINO LUIZ DA SILVA, 

em virtude de o mesmo ter se mudado para a cidade de Nobres, neste 

Estado, há mais de dois anos, segundo informação prestada por seu 

irmão, Sr. Vicente Antonio da Silva. Via de consequência, a Dra. Viviane 

Idalí Andrade tamb´´em não foi intimada. O conteúdo da presente certidão 

é verdadeiro e dou fé..

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96258 Nr: 5397-48.2014.811.0008

 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: TAINA FURTADO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131816 Nr: 7576-47.2017.811.0008

 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: ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111553 Nr: 2630-66.2016.811.0008

 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: REJANE CAMARGO ALVES DA ROCHA TIEN LIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129775 Nr: 6417-69.2017.811.0008

 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: FABIO JOSE PORTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:10942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE o autor para que apresente nos autos a Guia de Recolhimento 

referente às Taxas Judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da ação.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131818 Nr: 7578-17.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133318 Nr: 510-79.2018.811.0008

 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: LUIZ ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE B. 

DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação, tendo em vista ser 

improvável a ocorrência de acordo em demandas contra a Fazenda 

Pública.CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo 

de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 183, do CPC), sob as advertências do 

artigo 344, do Código de Processo Civil. Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para replicar em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

20 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97594 Nr: 166-06.2015.811.0008

 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: JURANDIR BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97678 Nr: 239-75.2015.811.0008

 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: MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101739 Nr: 2743-54.2015.811.0008

 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: MARIA IVONE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120399 Nr: 1045-42.2017.811.0008

 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: BAZILEU TOLENTINO DE NOVAES NETO -ME, BAZILEU 

TOLENTINO DE NOVAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, e por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO à parte autora o pagamento das custas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres - MT, 20 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121578 Nr: 1757-32.2017.811.0008

 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: ARISTEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123305 Nr: 2795-79.2017.811.0008

 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: JFDS, FERNANDA BORGES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO à parte autora o pagamento das custas processuais, 

ficando, porém, suspensa a exigibilidade de pagamento, em razão do 

benefício da justiça gratuita, o qual defiro.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 20 de fevereiro de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126540 Nr: 4483-76.2017.811.0008

 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: EABDESN, MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de fls. 30/31.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

EXPEÇA-SE Mandado de Retificação de Registro Civil ao Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais competente para que, na forma do art. 

109, § 4º da Lei 6.015/73, proceda com a exclusão do nome e prenome do 

Sr. EUTICHIO ALEX BOM DESPACHO E SILVA NETO e demais dados (art. 

54, § 7º) do assento de nascimento do menor MATHEUS SANTOS SILVA, 

bem como a exclusão dos nomes e prenomes dos avós paternos, os Srs. 

EDNALDO GONÇALO DO BOM DESPACHO LEITE e ELIETE MONGE (art. 54, 

§ 8).Deverá o Cartório de Registro Civil que expedir a retificação, 

encaminhar cópia do referido registro já lavrado para que seja anexado 

aos autos.Sem custas, eis que deferido os benefícios da gratuidade da 

justiça às fls. 25.Após tudo cumprido e devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres 

- MT, 20 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133179 Nr: 417-19.2018.811.0008

 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: PLACIDO DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela requerente (art. 344, do CPC).Havendo na 

contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face do autor ter idade 

superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 20 de fevereiro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44344 Nr: 570-33.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAIMUNDO MENEZES CARVALHO

 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:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, para cumprimento do 

mandado o depósito deverá ser efetuado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89192 Nr: 4932-73.2013.811.0008

 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: LEONILDA GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89194 Nr: 4934-43.2013.811.0008

 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 CRISTINA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119773 Nr: 649-65.2017.811.0008

 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: FATIMA DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre o laudo percial no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129765 Nr: 6412-47.2017.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > 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: JOSEFANIA SANTANA SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, e por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO à parte autora o pagamento das custas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres - MT, 20 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131874 Nr: 7620-66.2017.811.0008

 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: JOANA BENTA DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34568 Nr: 824-74.2008.811.0008

 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: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE SOCORRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:13.889/MT, 

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA - OAB:OAB/GO 18.828, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT-4482, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546-A, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622/MT, 

SILVANA FARINHA ARCHANJO DAMA - OAB:4398-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro o pedido de conversão da presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial.Nos 

termos dos artigos 829, 914 e 915 do Código de Processo Civil, cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantia 

da mesma (principal, juros, custas e honorários advocatícios), ou para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado e a sua 

avaliação, lavrando o respectivo auto, dele intimando-se, na mesma 

oportunidade, o executado, conforme artigo 652, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.O oficial de justiça, não encontrando o executado para 

citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o mesmo por três vezes em dias distintos, de tudo 

cerificando no mandado, nos termos do artigo 830 do diploma adjetivo 

pátrio.De logo, arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, conforme determina o artigo 827 do Código de Processo 

Civil, devendo ficar ciente o executado que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade, à teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 827, §1º do 

CPC.Intime a parte exequente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, junte aos autos o comprovante do pagamento das diligências do 

oficial de justiça, sob pena de, considerando-se a petição de conversão 

como um adendo à inicial, ser reputada inepta a peça em apreço, com a 

consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.Intime-se e 

cumpra-se”.6. Com relação ao restante do texto da r. decisão atacada, 

deverá permanecer tal como está.7. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106562 Nr: 5847-54.2015.811.0008

 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: FRANCISCA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), requerendo, em síntese, a reforma da r. decisão de 

fls. 51/54.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 29279 Nr: 1515-25.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL LUIS BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDAO - OAB:10515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da sentença juntada pp. 37/39 dos autos código 34021 

(embargos à execução). Sendo assim, intime o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

da ação nos termos do art. 485 do NCPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 33014 Nr: 2842-05.2007.811.0008

 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: ENIVALDO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:MT-10.133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

FREDERICO A PIMENTA CERQUEIRA - OAB:11769, MILENA PIRAGINE - 

OAB:MT 17.210-A

 Vistos,

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 303), que houve 

a total quitação do débito.

3. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

4. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

5. Tendo em vista os valores depositados às fls. 303, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada na petição de fls. 308/309.

6. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

7. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

8. Custas e Honorários pela parte executada.

 9. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

10. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49816 Nr: 1209-17.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCHAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da sentença juntada pp. 64/67 dos autos código 53055 

(embargos à execução). Sendo assim, intime o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

da ação nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49816 Nr: 1209-17.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCHAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 53, atenda-se conforme requerido.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53064 Nr: 3817-85.2011.811.0008

 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: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIRO JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela BB Leasing S.A 

Arrendamento Mercantil, aduzindo, em síntese, omissão na r. Sentença de 

fls. 80, no que concerne a extinção sem resolução de mérito.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51077 Nr: 1903-83.2011.811.0008

 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 UDIVA DE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente Maria 

Udina de Maciel e pelo requerido INSS, requerendo, em síntese, a reforma 

da r. decisão de fls. 108/110.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109357 Nr: 1336-76.2016.811.0008

 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: IZABEL DA CONCEIÇÃO BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Vistos...

Recebo o recurso de apelação nos seus regulares efeitos (artigo 1.012, 

caput, do NCPC).

Cumprida todas as formalidades previstas nos §§1º e 2º do art. 1.010 do 

Novo Código de Processo Civil, remetam-se os autos, com as homenagens 

deste Juízo, ao Egrégio Tribunal Federal da Primeira Região, para regular 

processamento e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133557 Nr: 679-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MOURÃO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos na 

forma exposta na exordial, ou oferecer resposta nos termos do art. 398, 

do Código de Processo Civil, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133558 Nr: 680-51.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, bem como, aporte aos autos cópia de documento 

de comprovação de residência, sob pena de extinção do feito, nos termos 

dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos na 

forma exposta na exordial, ou oferecer resposta nos termos do art. 398, 

do Código de Processo Civil, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128112 Nr: 5425-11.2017.811.0008

 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: SILVANA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVA FASHIO (OBA OBA CONFECCÇÕES 

LTDA, UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição de fls. 43/48 retro intime o advogado DR. JEFFORSON 

LUIS FERNANDES BEATO AO/MT 3057, para requerer o que de direito for, 

no prazo de 10 (dez) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97755 Nr: 289-04.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVISON CERQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B

 Posto isso, julga IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o 

fim de absolver Clevison Cerqueira da Silva na forma do art. 386, VII do 

CPP por não existir prova suficiente para condenação da imputação de 

infração ao art. 302 do CTB e que figura como vítima José Ferreira de 

Campos.Ciência ao MPE.Intime-se a Defesa técnica via DJe.Desnecessária 

a intimação pessoal do acusado por se tratar de sentença penal 

absolutória.Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com baixas e 

anotações necessárias, comunicando-se ao Cartório Distribuidor Local e 

aos Institutos Federal e Estadual de Identificação.Publique-se, registre-se, 

intime-se e se cumpra.Barra do Bugres/MT, 19 de fevereiro de 2018.João 

Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000336-87.2017.8.11.0008 REQUERENTE: VILMA ALVES 

MONTEIRO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. O 

comprovante de endereço juntado aos autos esta em nome de terceira 

pessoa. Os documentos pessoais da autora encontram-se ilegíveis. Pelas 

razões expostas, a fim de apreciar o recebimento da petição inicial, 

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

JUNTAR aos autos comprovante de endereço idôneo em nome da parte 

autora, bem como cópia dos documentos pessoais legíveis, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após decorrido tal prazo, com ou sem a tomada de 

tal providência por parte do interessado, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 17 de fevereiro de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-72.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000337-72.2017.8.11.0008 REQUERENTE: VILMA ALVES 

MONTEIRO REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. O comprovante de endereço 

juntado aos autos esta em nome de terceira pessoa . Os documentos 

pessoais da autora encontram-se ilegíveis. Pelas razões expostas, a fim 

de apreciar o recebimento da petição inicial, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de quinze (15) dias, faça JUNTAR aos autos comprovante 

de endereço idôneo em nome da parte autora, bem como cópia dos 

documentos pessoais legíveis, sob pena de indeferimento da inicial. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a tomada de tal providência por parte do 

interessado, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

Barra do Bugres/MT, 17 de fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000335-05.2017.8.11.0008 REQUERENTE: VILMA ALVES 

MONTEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O 

comprovante de endereço juntado aos autos esta em nome de terceira 

pessoa . Os documentos pessoais da autora encontram-se ilegíveis e não 

há informações sobre a profissão da Requerente. Pelas razões expostas, 

a fim de apreciar o recebimento da petição inicial, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de quinze (15) dias, faça JUNTAR aos autos 

comprovante de endereço idôneo em nome da parte autora, qualificação 

completa, bem como cópia dos documentos pessoais legíveis, sob pena 

de indeferimento da inicial. Após decorrido tal prazo, com ou sem a tomada 

de tal providência por parte do interessado, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 17de fevereiro de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000334-20.2017.8.11.0008 REQUERENTE: VILMA ALVES 

MONTEIRO REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - 

EPP Vistos etc. O comprovante de endereço juntado aos autos esta em 

nome de terceira pessoa . Os documentos pessoais da autora 

encontram-se ilegíveis e não consta a profissão da autora. Pelas razões 

expostas, a fim de apreciar o recebimento da petição inicial, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de quinze (15) dias, faça JUNTAR aos 

autos comprovante de endereço idôneo em nome da parte autora, 

qualificação completa, bem como cópia dos documentos pessoais legíveis, 

sob pena de indeferimento da inicial. Após decorrido tal prazo, com ou 

sem a tomada de tal providência por parte do interessado, CERTIFIQUE-SE 

e façam os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 17 de 

fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500399-43.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LOPES GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.M. FARIAS DA COSTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500399-43.2015.8.11.0008 REQUERENTE: LOPES GUIMARAES 

& GUIMARAES LTDA - ME REQUERIDO: S.M. FARIAS DA COSTA - ME 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a 

certidão lançada no Id. 4580337, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Barra do Bugres, 17 de fevereiro de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000332-50.2017.8.11.0008 REQUERENTE: ANTONIO DUARTE 

DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ANTONIO 

DUARTE DA COSTA em desfavor da BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A. Com efeito, verifica-se que os documentos 

apresentados na inicial, são em suma, ilegíveis. Diante do exposto, faculto, 

assim, a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

sejam apresentadas cópias legíveis dos documentos acostados na inicial, 

tais como documentos pessoais e comprovante de endereço idôneo em 

nome do requerente, e qualificação completa do autor, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, do CPC). Após a juntada ou o transcurso 

o prazo, conclusos. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 17 de fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-65.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON MEDEIROS JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000094-65.2016.8.11.0008 REQUERENTE: WADSON 

MEDEIROS JOSETTI REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte apelada OI S/A, para 

apresentar contrarrazões ao recurso juntado no Id. 6045859, no prazo 

legal. Após, com a apresentação ou não das contrarrazões, certifique-se 

e remeta-se os autos à E. Turma Recursal. Às providências. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 18 de fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500316-27.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FRIGIERI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

decisão ID do documento: 11564286. “...INTIME-SE a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a petição do Requerido, 

retro. ....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-48.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILIANE BERNART OAB - RS66750 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

decisão ID do documento: 11790548. “...intime-se a parte exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o valor de mercado 

do veículo penhorado, já que a dívida atualizada é de R$ 20.259,53 (vinte 

mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Isso 

para evitar excesso de penhora nos autos.. ....” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500442-77.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

HELENA DE PAULA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão ID do documento: 11553348. “....Defiro o pedido formulado pela 

parte reclamada, consistente na expedição de ofício ao empregador da 

parte informando quanto à improcedência do pedido da reclamante, bem 

como a revogação da liminar que determinou a suspensão dos descontos 

diretamente no contracheque da autora, devendo o ofício ser instruído 

com cópia da sentença exarada nos autos...” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-36.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ACMONI LETICIA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11156061. “...HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-21.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11156091. “...EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil.......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CESARIO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11156349. “...reconheço a INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000667-69.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11181325. “..... diante da incompetência deste 

juízo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei 9.09/95.........” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-73.2017.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMS DOS SANTOS (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11181367. “...JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ademais, considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante 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 ......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SALES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 19 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) PEDRO DE SALES SANTOS, brasileiro, portador da Carteira de 

Identidade RG nº 1680189-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 

010.793.111-73, residente e domiciliado Rua Arenápolis, nº 510, Bairro 13 

de Maio, CEP: 78.390-000, na cidade de Barra do Bugres – MT, 

Advogados do(a) REQUERENTE: SAULO ALMEIDA ALVES - 

MT13615/O-O, MICHELE JULIANA NOCA - MT0007622A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 19/03/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000965-61.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 26.563,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: PEDRO DE SALES SANTOS Parte Ré:B. BRASIL E 

OUTROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 19 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) CARMELITA DE SOUZA REIS , brasileiro, portadora da Cédula 

de Identidade RG n.º 1711366- 0 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 

005.378 .251 -85, residente e domiciliada na Avenida José Antonio de 

Faria, s/nº, Centro, CEP 78390 - 000, na cidade de Porto Estrela– MT, 

telefone (65) 3384 - 1114 A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 19/03/2018 

Hora: 14:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000018-70.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.080,87; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CARMELITA DE SOUZA REIS Advogados do(a) 

REQUERENTE: SAULO ALMEIDA ALVES - MT13615/O-O, MICHELE 

JULIANA NOCA - MT0007622A Parte Ré:TELEFONICA BRASILE OUTRAS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-65.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON MEDEIROS JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMADA, da r. decisão ID do documento: 11638873. “...Intime-se a 

parte apelada OI S/A, para apresentar contrarrazões ao recurso juntado 

no Id. 6045859, no prazo legal.. ....” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARAO DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11633460. “...HOMOLOGO a desistência da 

ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.Sem custas, eis que defiro a gratuidade nesta 

oportunidade.......” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

decisão do id: 11632175. “ ... Diante do exposto, faculto, assim, a emenda 

da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que sejam apresentadas 

cópias legíveis dos documentos acostados na inicial, tais como 
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documentos pessoais e comprovante de endereço idôneo em nome do 

requerente, e qualificação completa do autor, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, do CPC). ...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ACENOR BENEDITO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11615423. “...INDEFIRO A INICIAL, por não ter 

sido regularizado a procuração outorgada na presente ação judicial, e por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. CONDENO à autora o pagamento das custas 

processuais, ficando, porém, suspensa a exigibilidade de pagamento, em 

razão do benefício da justiça gratuita, o qual defiro.......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500399-43.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LOPES GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.M. FARIAS DA COSTA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

decisão do id: 11484046. “ ... Intime-se a parte autora para que se 

manifeste sobre a certidão lançada no Id. 4580337, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

decisão do id: 11470653. “ ... INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de quinze (15) dias, faça JUNTAR aos autos comprovante de endereço 

idôneo em nome da parte autora, qualificação completa, bem como cópia 

dos documentos pessoais legíveis, sob pena de indeferimento da inicial....” 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

decisão do id: 11470313. “ ... INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de quinze (15) dias, faça JUNTAR aos autos comprovante de endereço 

idôneo em nome da parte autora, qualificação completa, bem como cópia 

dos documentos pessoais legíveis, sob pena de indeferimento da inicial....” 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-72.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

decisão do id: 11470219. “ ... INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de quinze (15) dias, faça JUNTAR aos autos comprovante de endereço 

idôneo em nome da parte autora, qualificação completa, bem como cópia 

dos documentos pessoais legíveis, sob pena de indeferimento da inicial....” 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

decisão do id: 11469576. “ ... INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de quinze (15) dias, faça JUNTAR aos autos comprovante de endereço 

idôneo em nome da parte autora, qualificação completa, bem como cópia 

dos documentos pessoais legíveis, sob pena de indeferimento da inicial....” 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-34.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do pedido de 

desistência promovido pelo autor. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96736 Nr: 5750-88.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ROSENY CATHARINE DA COSTA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ROSENY CATHARINE DA 

COSTA JUNQUEIRA em face de ANA PAULA DE ANDRADE.

 A inicial de folhas 08/11 veio instruída com os documentos de folhas 

12/21.

 Entre um ato e outro as partes peticionaram às folhas 62/64, informando a 

realização de acordo, visando pôr fim a presente ação, requerendo sua 

homologação.

 É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, às folhas 62/64, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória.

Pois bem, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, passando a fazer parte da presente sentença o acordo de 

folhas 62/64.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Proceda com a baixa da restrição no sistema RENAJUD (fl.53).

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ACENOR BENEDITO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000385-31.2017.8.11.0008 REQUERENTE: ACENOR BENEDITO 

NUNES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por ACENOR 

BENEDITO NUNES em face da TELEFONICA BRASIL S/A, ambos 

qualificados nos autos. Conforme despacho lançado no Id. 8225630 foi 

determinado à parte autora emendar a peça inicial a fim de fazer juntar aos 

autos instrumento público ou instrumento particular assinado a rogo por 

intermédio de procurador constituído por instrumento público, a fim de 

regularizar a procuração outorgada, sob pena de indeferimento. A parte 

autora foi intimada na pessoa de se advogado, que deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão lançada no Id. 9054544. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. DECIDO. A 

petição inicial é considerada como o ato jurídico processual mais 

importante praticado pela parte autora dentro do processo, além de ser o 

ato por intermédio do qual se provoca a jurisdição a ser exercida pelo 

Estado-Juiz. É o ato introdutório do processo, ao qual todos os demais irão 

se seguir e manter estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim 

maior do processo, qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de 

mérito. Portanto, é imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos 

elencados pela lei processual, sob pena de ser indeferida. No caso em 

questão, a parte autora, por meio de seu advogado, propôs a presente 

ação de indenização de danos morais. Após ter sido determinado à autora 

regular a procuração outorgada, a mesma se manteve inerte. Dada a 

oportunidade para a parte autora regularizar a exordial, tal diligência não 

foi cumprida. Com efeito, dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, in verbis: se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, 

por não ter sido regularizado a procuração outorgada na presente ação 

judicial, e por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, 

inc. I, do Código de Processo Civil. CONDENO à autora o pagamento das 

custas processuais, ficando, porém, suspensa a exigibilidade de 

pagamento, em razão do benefício da justiça gratuita, o qual defiro. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT, 17 de fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 009/2018-DF     CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA– MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro desta Comarca de Campo Novo do 

Parecis, no uso de suas atribuições legais.Considerando a Lei n.º 10.648, 

de 21 de dezembro de 2017 – D. O. 21.12.2017     Considerando que 

dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSCs do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.RESOLVE:Art. 1º 

- ALTERAR as Portaria 41/2016-DF, datada de 29.06.2016 e 44/2016-DF, 

datada de 12.07.2016, que designou a servidora MARLI PEREIRA DA 

SILVA RODRIGUE S, Auxiliar Judiciário, matricula 7751, para exercer a 

Função de Gestor Judiciário Substituto no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos, onde se lê: Gestor Judiciário Substituto; leia-se Gestor Judiciário, 

a partir de 21.12.2017.     Publique-se. Cumpra-se, remetendo cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.Campo Novo 

do Parecis-MT, 16 de fevereiro de 2018 Claudia Anffe Nunes da Cunha   

Juíza de Direito e Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº 009/2018-DF

 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA– MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas 

atribuições legais.

Considerando a Lei n.º 10.648, de 21 de dezembro de 2017 – D. O. 

21.12.2017

 Considerando que dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSCs do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR as Portaria 41/2016-DF, datada de 29.06.2016 e 

44/2016-DF, datada de 12.07.2016, que designou a servidora MARLI 

PEREIRA DA SILVA RODRIGUE S, Auxiliar Judiciário, matricula 7751, para 

exercer a Função de Gestor Judiciário Substituto no Centro Judiciário de 

Soluções e Conflitos, onde se lê: Gestor Judiciário Substituto; leia-se 

Gestor Judiciário, a partir de 21.12.2017.

 Publique-se. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 16 de fevereiro de 2018

 Claudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84452 Nr: 3464-40.2016.811.0050

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOÃO PIAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3464-40.2016.811.0050 (Código 84452)

Autor: Banco Bradesco S/A

Requerido: Eduardo João Piaia

Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

As partes formularam acordo conforme se vê no termo de f. 44-46.

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto aos débitos relacionados a este feito 

conforme termo de f. 44-46.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes para que 

produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III do CPC.

 Custas conforme acordo ora homologado.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75351 Nr: 2361-32.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Recebo a apelação interposta, porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), nos seus regulares e 

legais efeitos, sendo eventual pagamento de custas relegado para a fase 

do art. 804 do CPP, se a defesa do réu for patrocinada pela Defensoria 

Pública.

Intimem-se a fim de apresentar razões e contrarrazões no prazo legal, 

conforme art. 600 do CPP.

Após, nos termos do art. 601 do CPP, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que sejam os autos 

distribuídos à Câmara competente e analisado o recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 115-34.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLÁVIA HOVORUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 115-34.2013.811.0050 (Código 62155)

Autor: Ministério Público

Réu: Ana Flávia Hovoruski

 Vistos.

Cumpra-se o determinado às f. 68, em cumprimento ao Provimento nº 

05/2017-CGJ, encaminhando-se a arma e munições apreendidas ao 44º 

Batalhão da Infantaria Motorizado, com as providências recomentadas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64643 Nr: 2671-09.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ALMEIDA - OAB:

 Vistos.

Recebo a apelação interposta, porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), nos seus regulares e 

legais efeitos, sendo eventual pagamento de custas relegado para a fase 

do art. 804 do CPP, se a defesa do réu for patrocinada pela Defensoria 

Pública.

Intimem-se a fim de apresentar razões e contrarrazões no prazo legal, 

conforme art. 600 do CPP.

Após, nos termos do art. 601 do CPP, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que sejam os autos 

distribuídos à Câmara competente e analisado o recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65781 Nr: 3797-94.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-CRMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P J C DE PAIVA-ME, MÁRIO ANTONIO BIAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ELIANA CALMON, in DJ de 18/02/2002).A propósito:“PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO 

DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não merece 

trânsito recurso especial que discute questão já superada no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de quebra de 

sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo da 

instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).Por fim, insta salientar que o exequente não 

exauriu todas as possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu 

pedido apenas nas tentativas frustradas de penhora on line e não 

localização de bens imóveis em nome dos executados, o que é 

insuficiente para justificar a quebra do sigilo fiscal.Destarte, ressalto que o 

poder judiciário não é órgão consultivo, existindo outros meios, 

extrajudiciais, a disposição da administração pública estadual para 

tentativa de localização de bens em nome do executado.Posto isto, com 

base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de expedição de 

ofício à Receita Federal, bem como consulta via Sistema Renajud.Com 

isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens 

passíveis de penhora em nome da parte requerida, comprovando as 

diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.Após, voltem 

conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 16 de fevereiro de 

2.018Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93739 Nr: 4026-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, 3ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor das certidões de f. 06, indique a parte autora para 

pagamento de custas, sob devolução sem cumprimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36143 Nr: 2932-76.2010.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANDIR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTOX S.A, COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIEME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Vistos em substituição legal.

De início, altere-se a capa dos autos e distribuição, uma vez que se trata 

de embargos de terceiro e não embargos à execução.

Defiro o pedido de f. 163-164 e, via de consequência, designo audiência 

de instrução para o dia 22/03/2018, às 14h00min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes, com a urgência que o caso requer, uma vez que se 

trata de processo incluso na Meta 02.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70378 Nr: 3512-67.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ROGÉRIO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Vistos.

Recebo a apelação interposta, porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), nos seus regulares e 

legais efeitos, sendo eventual pagamento de custas relegado para a fase 

do art. 804 do CPP, se a defesa do réu for patrocinada pela Defensoria 

Pública.

Intimem-se a fim de apresentar razões e contrarrazões no prazo legal, 

conforme art. 600 do CPP.

Após, nos termos do art. 601 do CPP, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que sejam os autos 

distribuídos à Câmara competente e analisado o recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79037 Nr: 268-62.2016.811.0050

 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: S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 268-62.2016.811.0050 (Código 79037)

Autor: S.R Peças Agrícolas Ltda.

Requerido: Aderbal Lúcio Moreira

Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela parte autora em fae da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, ao 

argumento de que é credora da importância de R$ 29.036,42.

Com a inicial juntou documentos de f. 10-41.

Às f. 42 a inicial foi recebida.

 A parte requerida foi devidamente citada conforme se vê às f. 47, 

todavia, manteve-se inerte (f. 48).

Em seguida, a parte autora pugnou pela procedência da ação para a 

conversão do mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo da 

execução até o efetivo pagamento do débito (f. 49).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 Não havendo embargos nem pagamento, nos termos do art. 701, §2º, 

CPC, constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.

Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos 

termos do art. 524, do CPC.

Atualizado o débito, intime-se o executado para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo consignar as 

advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando que poderá 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 525 e 

§§).

Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o valor 

do débito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de fevereiro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95139 Nr: 4821-21.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A VOLKWEIS EIRELI, ANDRÉ VOLKWEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 
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exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24130 Nr: 783-15.2007.811.0050

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA BEATRIZ S. 

MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - 

OAB:91.370

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.793/819 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96630 Nr: 468-98.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE CHAPADÃO DO SUL/MS, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

CELEIRO CENTRO OESTE -SICREDI DELEIRO CENTRO OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE CAROLINA WEISS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34922 Nr: 1711-58.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY BERG MACEDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1711-58.2010.811.0050 (Código 34922)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jhonny Berg Macedo Silva

Vistos.

Trata-se de Processo de Execução Penal do reeducando Jhonny Berg 

Macedo Silva.

Planilhas de remição juntada às f. 347.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela elaboração de novo 

cálculo de liquidação da reprimenda, diante dos dias de trabalho 

informados (f. 349-350).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Defiro o requerimento de f. 349-350.

Assim, proceda-se ao novo cálculo de liquidação da pena considerando 

os dias de trabalho informados às f. 347 para fins de remição.

Após, manifestem-se as partes sobre o novo cálculo e voltem conclusos 

para homologação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86579 Nr: 4863-07.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BOTELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 4863-07.2016.811.0050 (Código 86579)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jeferson Botelho da Silva

Vistos.

Trata-se de Processo de Execução Penal do reeducando Jeferson Botelho 

da Silva.

Planilhas de remição juntada às f. 65.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela elaboração de novo 

cálculo de liquidação da reprimenda, diante dos dias de trabalho 

informados (f. 67).

Requereu ainda, a reiteração do Ofício de f.53.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Defiro o requerimento de f. 67.

Assim, proceda-se ao novo cálculo de liquidação da pena considerando 

os dias de trabalho informados às f. 65 para fins de remição, bem como 

reitere o Ofício de f.53.

Após, manifestem-se as partes sobre o novo cálculo e voltem conclusos 

para homologação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34701 Nr: 1490-75.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1490-75.2010.811.0050 (Código 34701)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Idalino Pereira da Silva

Vistos.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade que figura como 

recuperando Idalino Pereira da Silva.

Às f.900-902 consta o cálculo da pena unificada, computando 30 anos e 8 

meses de reclusão, fixado regime inicial fechado, com progressão 

prevista para 04/12/2020.

O IRMP opinou pela retificação do cálculo de pena às f.893-897 a fim de 

alterar a data base para progressão da pena, opinando pela fixação com 

base na data da prisão.

A Defesa manifestou-se no mesmo sentido da cota ministerial (f.903).

Atestado comprobatório de comportamento carcerário às f. 905.

Em seguida, o Ministério Público opinou pela homologação do cálculo de 

f.900-902, mantendo a data do transito em julgado da ultima condenação 

como data base para o cálculo (f.907-908).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem.

 Compulsando os autos, verifico que há entendimentos/pedidos diversos 

entre os representantes do Ministério Público quanto a data base para 

progressão de regime.

Desta forma, destaco o teor da Súmula hº 534 do Superior Tribunal de 

Justiça que preconiza que “A prática de falta grave interrompe a contagem 

do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se 

reinicia a partir do cometimento dessa infração.” (STJ. 3ª Seção. Aprovada 

em 10/06/2015, Dje 15/06/2015).

Assim, HOMOLOGO o cálculo f. 900-902.

Proceda-se ao novo cálculo de liquidação da pena considerando os dias 

de trabalho informados às f. 904 para fins de remição.

Após, manifestem-se as partes sobre o novo cálculo e voltem conclusos 

para homologação.
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Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77050 Nr: 3396-27.2015.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECZ, ADCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3396-27.2015.811.0050 (Código 77050)Requerente: E.C.Z. 

representada por sua genitora Aline de Carvalho CelesRequerido: Antônio 

Luiz ZunizakaeVistos.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos 

proposta por E.C.Z. representada por sua genitora Aline de Carvalho 

Celes em desfavor de Antônio Luiz Zunizakae.Devidamente citado 

(f.19-20), o requerido permaneceu inerte (f.21).Às f.26-27 o IRMP opinou 

pela intimação do executado para o efetivo pagamento sob pena de prisão 

civil, o que ocorreu às f.51-52.Representado pela Procuradoria Federal 

por tratar-se de indígena, o executado pugnou pela realização de 

audiência de conciliação bem como requereu acesso aos autos (f.53).Às 

f.74-75, em consonância com o parecer ministerial, decretou-se a prisão 

civil do executado e a inscrição dos seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito.O Procurador Federal compareceu aos autos às f.79 

pugnando pela suspensão do mandado de prisão e devolução do prazo 

para contestar, além da remessa dos autos àquela Procuradoria para 

análise e manifestação, arguindo cerceamento de defesa.Às f.81 o 

executado juntou aos autos a proposta de acordo.Os autos vieram 

conclusos.Decido.Analisando os autos não vislumbro remessa dos autos 

à Procuradoria Federal para manifestação, sobretudo por tratar-se o 

executado, de pessoa indígena.Como se sabe, o acesso aos autos aos 

pela advocacia pública bem como as intimações, deverão ser realizadas 

por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art.183, §2º 

do CPC.Dessa forma, como forma de evitar eventuais nulidades, 

SUSPENDO por ora, o mandado de prisão civil expedido em desfavor do 

executado, devendo permanecer com o Sr. Meirinho até ordem 

posterior.Considerando a proposta de acordo juntada às f.81, 

MANIFESTE-SE o exequente em 05 (cinco) dias.Após, vistas ao MP.Em 

caso de discordância dos termos ofertados, devolvo o prazo para 

contestação, bem como determino a remessa dos autos à Procuradoria 

Geral Federal para manifestação no prazo legal.Em seguida, façam os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 2434-33.2017.811.0050

 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: BGBV, MJDCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2434-33.2017.811.0050 (Código 91017)

Requerente: B. G. B. V. representado por Maria José da Conceição 

Ventura

Requerido: Justiça Pública de Campo Novo do Parecis

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 31.

Assim, expeça-se ofício ao INSS para informar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quem são os beneficiários dependentes do de cujus.

 Com a resposta, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61970 Nr: 2985-86.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2985-86.2012.811.0050 (Código 61970)

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executado: PP Comercio Distribuidora Ltda.

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4018 Nr: 1549-15.2000.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGÁZ DISTRIBUÍDORA DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA SEVERO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, DEFIRO o pedido de f.164.Expeça-se na forma do art.517 do 

CPC.No que tange à petição de f.165-166, é importante consignar que o 

RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um bloqueio no 

cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não serve a 

realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora deve ser 

concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor indicar o local 

em que se encontram os veículos.Quanto ao Infojud, trata-se de medida 

excepcional uma vez que dá acesso a dados fiscais da parte pesquisada, 

o que pode ocasionar quebra de sigilo, não podendo o magistrado fazê-lo 

indiscriminadamente.Não obstante a tentativa de penhora online, esta, 

aliás, a primeira na lista de preferencia de penhora, que restou infrutífera, 

o exequente requereu então a consulta via Renajud/Infojud, não tendo 

adotado nenhuma outra providência a fim de localizar bens das 

devedoras.Destarte, já foram realizadas duas tentativas de penhora online 

que restaram prejudicadas por insuficiência de saldo.Ademais, o poder 

judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte, devendo o 

interessado diligenciar em busca de bens e endereço a fim de dar 

prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do judiciário 

medidas a serem adotadas em casos excepcionais.Sendo assim, indefiro 

o acesso ao Renajud, Bacenjud, Infojud e encaminhamento de ofício ao 

INDEA, pois o exequente não indicou a localização do veículos/bens e nem 

mesmo se há veículos/bens em nome do executado. Com isso, intime-se o 

exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, de modo que, em caso negativo, 

comprove as diligências no feito sob pena de arquivamento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67398 Nr: 1383-89.2014.811.0050

 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: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de f. 63.
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Assim, desentranhe-se o mandado para nova tentativa de citação do 

requerido, nos termos da decisão de f. 25.

Sem prejuízo, procedam-se as alterações necessárias, conforme 

requerido às f. 50.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25542 Nr: 2176-72.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMO LUIZ OZELAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código 25542

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Djalmo Luiz Ozelane

Vistos.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Bradesco 

S/A em desfavor de Djalmo Luiz Ozelane, devidamente qualificados na 

exordial.

A parte exequente comparece aos autos, às f.89 pugnando pela busca de 

bens do executado via Infojud.

Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Inicialmente, analisando acuradamente os autos, verifico que a citação do 

executado não se aperfeiçoou até o presente momento.

Dessa forma, inviável a adoção de medidas executórias por este juízo 

considerando que não resta formada a relação processual.

Ademais, o pedido de f.89 já foi objeto de análise deste juízo às f.86-87 e, 

a mera certidão do cartório informando a inexistência de imóvel de 

propriedade do executado nesta comarca não demonstra o esgotamento 

das vias à disposição do exequente a fim de localizar bens.

Assim, INDEFIRO o pedido de f.89.

Oportunamente, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinara o exequente 

que indique nos autos o endereço atualizado do executado para a efetiva 

citação, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24744 Nr: 1380-81.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.R.R. NAKAMURA DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MALTEZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3500-B/MT, ALINE SIMONY STELLA - OAB:16673

 Autos nº: 1380-81.2007.811.0050 (Código 24744)

Exequente: T.R.R. Nakamura Diesel Ltda.

Executados: Nilva Maltezo

Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, em consonância com o art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

exequente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o exequente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38119 Nr: 1472-20.2011.811.0050

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DOMINGOS PIANO, PALANORTE 

AUTO PEÇAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo(a) Sicredi 

Sudoeste MT/PA em desfavor de Palanorte Autopeças e Veículos LTDA e 

Gerson Domingos Piano, devidamente qualificado na exordial.

A parte exequente comparece aos autos, às f. 117 pugnando pela 

consulta via sistema Infojud fim de localizar bens do executado.

Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Sem delongas, quanto ao Infojud, trata-se de medida excepcional uma vez 

que dá acesso a dados fiscais da parte pesquisada, o que pode 

ocasionar quebra de sigilo, não podendo o magistrado fazê-lo 

indiscriminadamente.

Não obstante a tentativa de penhora online, esta, aliás, a primeira na lista 

de preferencia de penhora, que restou infrutífera, o exequente requereu 

então a consulta via Infojud, não tendo adotado nenhuma outra 

providência a fim de localizar bens das devedoras.

Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte, 

devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a fim de 

dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do judiciário 

medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

Sendo assim, indefiro o acesso ao Infojud, pois o exequente não indicou a 

localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens em nome 

do executado.

 Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, de modo que, em 

caso negativo quanto à localização, que comprove as diligências no feito, 

sob pena de arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73399 Nr: 1178-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFORTE & MAFORTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15.020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT, PAULO EDUARDO 

DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº Código 73399Exequente: Banco Bradesco S/AExecutado: 

Maforte e Maforte LTDA MEVistos.Cuida-se de Execução de Título 

Extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S/A em desfavor de Maforte e 

Maforte LTDA ME, devidamente qualificado na exordial.A parte exequente 

comparece aos autos, às f. 31-32 pugnando pela consulta via sistema 

Renajud e Infojud fim de localizar bens do executado.Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e Decido. Sem delongas, é importante consignar que o 

RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um bloqueio no 

cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não serve a 

realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora deve ser 

concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor indicar o local 
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em que se encontram os veículos.Quanto ao Infojud, trata-se de medida 

excepcional uma vez que dá acesso a dados fiscais da parte pesquisada, 

o que pode ocasionar quebra de sigilo, não podendo o magistrado fazê-lo 

indiscriminadamente.Não obstante a tentativa de penhora online, esta, 

aliás, a primeira na lista de preferencia de penhora, que restou infrutífera, 

o exequente requereu então a consulta via Renajude/Infojud, não tendo 

adotado nenhuma outra providência a fim de localizar bens das 

devedoras.Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à 

disposição da parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens 

e endereço a fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à 

disposição do judiciário medidas a serem adotadas em casos 

excepcionais.Sendo assim, indefiro o acesso ao Renajud e Infojud, pois o 

exequente não indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há 

veículos/bens em nome do executado. Com isso, intime-se o exequente 

para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora em nome 

da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento.Após, voltem 

conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72532 Nr: 674-20.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI MADALENA DE SEITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 674-20.2015.811.0050 (Código 72532)

Autor: Lori Madalena de Seitz

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Apresentadas as razões do recurso, e tendo em vista que a requerida, 

mesmo intimada, não apresentou contrarrazões (f. 50), 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, _____de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83247 Nr: 2704-91.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10.220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2704-91.2016.811.0050 (Código 83247)

Exequente: Gerdau Aços Fortes S/A

Executado: E.S. Indústria e Comércio de Balanças LTDA - ME

Vistos.

Analisando os autos, verifico que às f.44 o exequente foi devidamente 

intimado por seu patrono para promover o regular andamento do feito em 

27/11/2017, não adotando qualquer providência até o presente momento.

Assim, considerando que o feito encontra-se paralisado carecendo de 

impulsionamento da parte, já tendo sido intimado por seu patrono, intime-o 

pessoalmente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37313 Nr: 666-82.2011.811.0050

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANA KARLA CASARIN FARIAS, MARIA 

REGINA RANUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)online aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter 

informações acerca do endereço do executado, é medida excepcional e 

derradeira, devendo ser utilizada apenas quando a parte não dispuser de 

outro meio para atingir seu objetivo. (AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014) Quanto ao Infojud, trata-se de 

medida excepcional uma vez que dá acesso a dados fiscais da parte 

pesquisada, o que pode ocasionar quebra de sigilo, não podendo o 

magistrado fazê-lo indiscriminadamente.Ademais, o poder judiciário não é 

órgão consultivo à disposição da parte, devendo o interessado diligenciar 

em busca de bens e endereço a fim de dar prosseguimento à demanda, 

sendo as vias à disposição do judiciário medidas a serem adotadas em 

casos excepcionais.Diante disso, indefiro os pedidos de f. 90.Intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o 

atual endereço do executado/réu, de modo que, em caso negativo quanto 

à localização, que comprove as diligências no feito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85431 Nr: 4019-57.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO INACIO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro, por ora, a penhora do bem indicado às f. 

16.Intime-se o executado para, no prazo de 05 dias nomear bens à 

penhora, sob pena de que lhe seja penhorado qualquer bem, nos termos 

do artigo 10 da Lei 6.830/80.Em seguida, intime-se o exequente para 

manifestação.Após, conclusos retornem os autos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis, _____de fevereiro de 2018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35047 Nr: 1836-26.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SALES MELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 Autos n° 1836-26.2010.811.0050 (Cód. 35047)

Réu: Edvaldo Sales Melo Filho

EXECUTIVO DE PENA

Vistos.

Defiro o quanto requerido pelo Ministério Público às f. 277.

Assim, proceda-se a retificação do cálculo de pena de f. 275 observando 

o quanto aduzido pela defesa às f. 276.

Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 17 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 35065 Nr: 1854-47.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ AMARO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 1854-47.2010.811.0050 (Código 35065)

Recuperando: André Amaro dos Santos

Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando André 

Amaro dos Santos. À f. 397-398 o recuperando informou a oportunidade 

de trabalho na comarca de Sertãozinho/SP.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela remessa do presente 

PEP para a comarca de Sertãozinho/SP (f. 404).

Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o 

recuperando informou a oportunidade de emprego na comarca de 

Sertãozinho/SP, razão porque se impõe a remessa dos autos à Vara de 

Execuções Penais daquela comarca para fiscalização do cumprimento da 

pena imposta.

Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Sertãozinho/SP. Proceda-se às baixas de praxe. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 375 Nr: 245-15.1999.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTEC - CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:5959-MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2.809

 Autos nº 2004/268 (Código 375)

Autor: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Requerido: Tertec – Cnstruções Ltda

Vistos.

Tendo em vista a apresentação de razões e contrarrazões, 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, 17 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89475 Nr: 1491-16.2017.811.0050

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONEW ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA 

ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1491-16.2017.811.0050 (Código 89475)

Autor: Banco Bradesco s/a

Requerido: Eletronew Elétrica e Automação Ltda ME.

Vistos.

Trata-se de manifestação da parte autora visando a reconsideração da 

decisão que determinou a comprovação de notificação do devedor a fim 

de constituí-lo em mora.

Aduziu que embora a notificação de f.12 não tenha sido expedida ao 

endereço apresentado em contrato, o resultado foi frutífero. Sustentou 

ainda que o trata-se de endereço alternativo indicado pelo requerido.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Visa o autor a reconsideração da decisão de f.47 a fim de que seja 

recebida a ação e deferida a liminar vindicada.

Ocorre que da análise dos documentos, entendo que os argumentos do 

requerente não merecem prosperar.

Ainda que a notificação extrajudicial tenha sido frutífera e enviada para 

endereço alternativo indicado pelo requerido, o autor não obteve êxito em 

comprovar a alegação. Não há nos autos qualquer documento que vincule 

o endereço de f.47 com a parte que firmou o contrato com o requerente.

Ademais, a presente via é inadequada para os fins pretendidos, havendo 

recurso próprio a ser manejado em caso de discordância com a ordem 

judicial exarada.

Assim, mantenho a decisão de f.47 em todos os seus termos.

Intime-se o autor para adotar as medidas necessárias ao regular 

processamento da ação sob pena de extinção sem julgamento do mérito 

nos termos do art.485, IV do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81708 Nr: 1769-51.2016.811.0050

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DAVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1769-51.2016.811.0050 (Código 81708)

Requerente: Ivone Severo da Silva Davilla

Requerido: Jorge Davilla

Vistos.

Defiro o requerimento de f. 49.

Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a requerente requerer o 

que entender de direito.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77674 Nr: 3783-42.2015.811.0050

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR MARCHIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:14431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3783-42.2015.811.0050 (Código 77674)

Requerente: Banco Toyota do Brasil S/A

Requerido: Devanir Marchio Junior

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta 

por Banco Toyota do Brasil S/A em face de Devanir Marchio Junior, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A liminar foi deferida às f. 32.

No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 48.
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É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 48 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Com efeito, revogo a liminar proferida às f. 32.

Recolham-se eventuais mandados expedidos.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 17 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73082 Nr: 995-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILHA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:PROC. FED. INSS

 Autos nº 995-55.2015.811.0050 (Código 73082)

Exequente: Petronilha Ferreira de Lima

Executado: INSS

Vistos.

Defiro o requerimento formulado às f. 144-145.

Assim, expeça-se o necessário para levantamento e transferência dos 

respectivos valores, conforme solicitado pela exequente.

Em seguida, determino a expedição de ofício requisitório, referente aos 

honorários de sucumbência, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região para expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor, 

instruindo-a com as peças indispensáveis ao processamento da 

requisição.

Em seguida, providencie o levantamento dos valores descriminados e, com 

a vinda da confirmação do levantamento dos valores, voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29004 Nr: 2431-93.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAN BARBOSA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2431-93.2008.811.0050 (Código 29004)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Lourivan Barbosa Costa

Vistos.

Trata-se de Processo de Execução Penal do reeducando Lourivan 

Barbosa Costa.

Defiro o pedido de f.323. Assim, junte-se aos autos a mídia requerida, 

certificando-se eventual impossibilidade.

Quanto ao parecer ministerial de f.324, certifique-se acerca da remessa 

dos autos 95987 ao Ministério Público para apresentação de 

contrarrazões recursais.

Expeça-se cálculo de pena atualizado com as devidas correções, dando 

vistas às partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69086 Nr: 2614-54.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2614-54.2014.811.0050 (Código 69086)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Tiago Pereira dos Santos

Vistos.

Certifique-se conforme requerido pelo parquet às f.230

Após, façam os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94251 Nr: 4330-14.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 4330-14.2017.811.0050 (Código 94251)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: José Fernando da Silva Vieira

Vistos.

Diante da concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 25.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 02.09.2020, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39434 Nr: 2787-83.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2787-83.2011.811.0050 (Código 39434)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Antônio Fernando Gomes Monteiro

Vistos.

Trata-se de Processo de Execução Penal do reeducando Antônio 

Fernando Gomes Monteiro.

Analisando os autos, verifico que, por ora, inexistem providências a serem 

tomadas por este juízo.

Assim, aguarde-se o cumprimento da pena imposta bem como o 

julgamento do Agravo em Execução.

Ciência ao MP e DPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60783 Nr: 1786-29.2012.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADM CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos o atual endereço do executado/réu, de modo que, em caso 

negativo quanto à localização, que comprove as diligências no 

feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63707 Nr: 1728-89.2013.811.0050

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA, CARMO JOSÉ 

MOREIRA, DEBORA SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:10647/MS, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYKA LINDAURA 

CRISOSTOMO SODRE FARIAS - OAB:16296

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo autor em face dos requeridos.

Às f. 143-144 a parte autora informa o adimplemento do débito, objeto da 

presente demanda, e pugna pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento a parte autora informou o integral 

adimplemento da obrigação.

Com efeito, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do 

artigo 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, o(s) 

referido(s) bem(s), ser(em) liberado(s) do ônus ou rendimentos.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77714 Nr: 3807-70.2015.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESIANI ANTONINA DOS SANTOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR ESTADUAL 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)., GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68039 Nr: 1876-66.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY MOURA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, ficando a(o) autor(a) isenta do 

pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de parte 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.Incabível o reexame 

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

necessário e com as cautelas de estilo. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79662 Nr: 587-30.2016.811.0050

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Previdenciária para restabelecimento de benefício 

por invalidez ajuizada por Cícera Maria da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial foram juntados os documentos de f.9-25.

A liminar foi indeferida às f. 26-28.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

apresentou contestação (f. 29-41).

Laudo pericial encartado às f. 45-49.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o breve relatório

 Decido.

Versam os autos acerca de pedido para concessão de auxílio doença e 

conversão em aposentadoria por invalidez.

Sustenta a autora que é segurada do INSS na qualidade de contribuinte 

individual beneficiando-se do Auxílio Doença concedido pela via 

administrativa até a sua cessação.

Ocorre que analisando acuradamente os autos, constato pelo documento 

de f.41 que o Benefício de Auxílio Doença Previdenciário nº 6139506259 

encontra-se ATIVO desde 16.10.2014.

Tal documento possui data de 25.04.2016.

Dessa forma, restou evidente nos autos que o autor já recebe o auxílio 

doença tendo sido deferido administrativamente e, diante disso, a presente 

ação deve ser julgada improcedente.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação ou alegação da autora 

acerca da contestação da autarquia requerida, bem como ausente a 

juntada de documento posterior que aponte a efetiva cessação.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, ficando a(o) autor(a) isenta do 
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pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de parte 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Incabível o reexame necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24291 Nr: 941-70.2007.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal em que a Fazenda Nacional, cujas tentativas 

de localização de bens e ativos financeiros em nome da executada 

restaram infrutíferas.

Instado a manifestar, o exequente permaneceu inerte (f.108).

Assim, com fundamento no artigo 40 da Lei 6.830/80, DETERMINO a 

suspensão do feito por 01 (um) ano, devendo os autos permanecerem 

arquivados provisoriamente sem baixa na distribuição, sem prejuízo ao 

seu desarquivamento e prosseguimento da execução.

Anote-se quanto ao prazo de suspensão bem como o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos a contar do término da suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73962 Nr: 1512-60.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA DA SILVA THOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PRC.DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da petição de f. 33-35, 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.: 77114 Nr: 3454-30.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU FUNK, ARISTEU FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PRC.DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Campo Novo do 

Parecis em face do executado Aristeu Funk.

Às f. 17-20, a exequente pugna pela extinção do feito face o falecimento 

do executado.

É o relato necessário.

Decido.

Diante da informação da morte do executado, a extinção é medida que se 

impõe por falta de pressuposto processual de constituição e validade do 

processo, pois, em não havendo a conclusa triangularização processual, 

a propositura da ação não produz efeitos em relação ao réu, o 

entendimento da impossibilidade de substituição superveniente.

Tal entendimento está firmado pela Súmula 392 do STJ, o qual aduz que “A 

Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

 Nesta senda caminha o entendimento dos Tribunais Superiores.

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

– JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA EXARADA EM APELAÇÃO 

– POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 557, 

DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DESSES REQUISITOS NO 

CASO CONCRETO – NULIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE NOVO 

JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE 

EXTINÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA PENALIDADE DE MULTA 

APLICADA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO AUTUADO – FALTA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE 

SER ANALISADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – 

SUPRIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – REGIMENTAL PROVIDO PARA 

ACOLHER-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, ATRIBUINDO-LHES 

EFEITOS INFRINGENTES, REFORMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELO RECORRENTE 

E EXTINGUIR A LIDE EXECUTIVA. [...] 4. Restando comprovado que o 

sujeito passivo da autuação infracional, que culminou na aplicação de 

multa ambiental, faleceu antes mesmo da inscrição do débito respectivo na 

dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, deve ser acolhido o 

recurso de embargos de declaração para, atribuindo-lhe efeitos 

infringentes, reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos 

do devedor e extinguir, consequentemente, a lide executiva, por falta de 

pressuposto processual de constituição e validade do processo. 5. 

Hipótese em que não se admite o simples redirecionamento da execução 

contra os sucessores do executado ou o seu espólio, em razão da 

impossibilidade de substituição da certidão de dívida ativa para alteração 

do polo passivo, a teor da Súmula 392/STJ, pela qual “A Fazenda Pública 

pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da 

sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou 

formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

 (AgR 121707/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, 

Publicado no DJE 06/10/2014)

E ainda:

T R F - 2  -  A p e l a ç ã o  A C  0 1 2 3 7 7 2 1 5 2 0 1 5 4 0 2 5 0 0 1  E S 

0123772-15.2015.4.02.5001 (TRF-2)

Data de publicação: 11/05/2017

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RÉU 

FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. 1. O executado faleceu 

em 12/08/2015, antes do ajuizamento da execução fiscal em 19/08/2015, o 

que acarreta a sua extinção em razão da ausência de pressuposto de 

constituição do processo. A continuação da execução fiscal em face do 

espólio, em sucessão processual, só é admissível quando o falecimento 

do devedor ocorrer após a sua citação. Outrossim, conforme o enunciado 

nº 392 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a emenda ou 

substituição da certidão de dívida ativa previstas no art. 2º, § 8º, da Lei nº 

6.830/80 prestam-se à mera correção de erro material ou formal, e não à 

modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes: (STJ, 

AGARESP 729600 e AGARESP 524349). 2. Apelação desprovida.

Ante o exposto, na forma do art. 485, VI e IX do CPC, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO por falta interesse processual de forma 

subsequente.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

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

 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.: 89954 Nr: 1743-19.2017.811.0050

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JAIR LOPES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.27).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 27, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85682 Nr: 4193-66.2016.811.0050

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DA COSTA DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171.045/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.29).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 29, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64617 Nr: 2646-93.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLIR ANTONIO ZANOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Nacional em 

face do executado Deolir Antonio Zanolla.

Às f. 30 a parte exequente informa o adimplemento do débito, objeto da 

presente demanda, e pugna pela extinção do feito.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação.

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 

liberada do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou rendimentos.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 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.: 37850 Nr: 1204-63.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIVO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela exequente em face 

do executado, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.96).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 96, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte exequente, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94496 Nr: 4468-78.2017.811.0050

 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: SILVANA DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE C. N. DO PARECIS/MT- SENHOR ÁLVARO JOSÉ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - OAB:21.262/MT, DEISI 

KOLLING - OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 Vistos.

Intime-se a impetrante para manifestar-se acerca das informações 

prestada pelo impetrado às f. 38-40.

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.: 94109 Nr: 4248-80.2017.811.0050

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BARRETO ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Renato Barreto Alves.

No decorrer do procedimento, antes de formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte autora desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito (f. 26-27).

 É o singelo relatório.

Decido.

Defiro o pleito de f. 26-27, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

 Custas processuais pela parte exequente, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85518 Nr: 4069-83.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO WACHEKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Campo Novo do 

Parecis em face do executado Adriano Wachekoski, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

As partes informaram a composição de acordo, mediante as condições 

estabelecidas no documento de f. 11-12.

Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

Tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas do acordo, não vejo 

óbice para HOMOLOGAR a transação de f. 11-12, para que surta os 

efeitos inerentes.

 Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

 Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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.: 72954 Nr: 912-39.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS E CARVALHO MORAIS LTDA-ME, 

WADSON VANCONCELOS DE MORAIS

 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:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente pugna 

pela citação editalícia do executado.

Aduz o exequente que a parte devedora encontra-se em local incerto ou 

não sabido, bem como sustenta ter esgotado todos os meios para 

localização do endereço para efetiva citação.

Ocorre que analisando os autos, verifico que o exequente não obteve 

êxito em comprovar a realização de busca pelo endereço do executado.

Em que pese a existência de tentativa infrutífera de citação, a parte 

credora não demonstrou que buscou por todas as vias ao seu dispor, o 

paradeiro atual do devedor.

Ademais, a citação por edital é medida excepcional a ser realizada 

somente após comprovado o esgotamento das diligências do 

autor/exequente para obtenção do endereço da parte contrária, o que não 

ocorreu nos autos.

Anoto ainda eu a indicação do endereço é de responsabilidade da 

exequente, não havendo que se falar, por ora, em da expedição de edital 

de citação.

Assim, INDEFIRO o pedido de f.49.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias indicar o 

endereço do devedor, a fim de dar o regular processamento da ação, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72898 Nr: 898-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CAMARGO NOGUEIRA, NILCE MINUSSI, 

MARCOS ROBERTO STEINBACH

 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:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente pugna 

pela citação editalícia do executado.

Aduz o exequente que a parte devedora encontra-se em local incerto ou 

não sabido, bem como sustenta ter esgotado todos os meios para 

localização do endereço para efetiva citação.

Ocorre que analisando os autos, verifico que o exequente não obteve 

êxito em comprovar a realização de busca pelo endereço do executado.

Em que pese a existência de uma tentativa infrutífera de citação, a parte 

credora não demonstrou que buscou por todas as vias ao seu dispor, o 

paradeiro atual do devedor.

Ademais, a citação por edital é medida excepcional a ser realizada 

somente após comprovado o esgotamento das diligências do 

autor/exequente para obtenção do endereço da parte contrária, o que não 

ocorreu nos autos.

Anoto ainda eu a indicação do endereço é de responsabilidade da 

exequente, não havendo que se falar, por ora, em da expedição de edital 

de citação.

Assim, INDEFIRO o pedido de f.45.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias indicar o 

endereço do devedor, a fim de dar o regular processamento da ação, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26981 Nr: 404-40.2008.811.0050

 AÇÃO: Separação Consensual->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: FÁBIO RODRIGUES DE SOUZA, NEUMA SILVA 

TRINDADE DE SOUZA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Com estas considerações, DECRETO o divórcio de Fábio Rodrigues 

de Souza e Neuma Silva Trindade de Souza, em consonância com o 

estabelecido pelo artigo 226 § 6º da Constituição Federal, alterado pela 

Emenda Constitucional n. 66/2010, declaro cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de 

bens.Expeçam-se os documentos pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 
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anotações.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.: 17080 Nr: 832-27.2005.811.0050

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

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO ZAMINHAN, ILSE PRIESNITZ 

ZAMINHAN, WILSON WALTER HEIDEMANN, HESTA BEATA KETTNER 

HEIDMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo e determino a suspensão 

da ação, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil até 

seu o cumprimento integral.Suspenda-se o andamento do presente feito 

até 20/12/2020.Sem prejuízo, anote no sistema Apolo o prazo da 

suspensão, findos os quais as partes deverão ser intimadas para, caso 

ainda não tenham feito, manifestarem-se quanto ao devido cumprimento do 

acordo entabulado.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.: 72828 Nr: 858-73.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIL PROVEDOR DE INTERNET LTDA, JEAN 

ERLEM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÁLVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente pugna 

pela citação editalícia do executado.

Aduz o exequente que a parte devedora encontra-se em local incerto ou 

não sabido, bem como sustenta ter esgotado todos os meios para 

localização do endereço para efetiva citação.

Ocorre que analisando os autos, verifico que o exequente não obteve 

êxito em comprovar a realização de busca pelo endereço do executado.

Em que pese a existência de uma tentativa infrutífera de citação, a parte 

credora não demonstrou que buscou por todas as vias ao seu dispor, o 

paradeiro atual do devedor.

Ademais, a citação por edital é medida excepcional a ser realizada 

somente após comprovado o esgotamento das diligências do 

autor/exequente para obtenção do endereço da parte contrária, o que não 

ocorreu nos autos.

Anoto ainda eu a indicação do endereço é de responsabilidade da 

exequente, não havendo que se falar, por ora, em da expedição de edital 

de citação.

Assim, INDEFIRO o pedido de f.45.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias indicar o 

endereço do devedor, a fim de dar o regular processamento da ação, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35245 Nr: 2034-63.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os eventuais herdeiros do autor no endereço indicado na 

exordial acerca da quantia depositada nos presentes autos a fim de que 

requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64493 Nr: 2519-58.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA BIAZOTO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que até o 

presente momento não houve pagamento e nem foram encontrados bens 

passíveis de constrição judicial, inclusive houve tentativa de bloqueio por 

meio do sistema BacenJud, o qual restou infrutífera (f. 105-107), situação 

que ensejou o alargamento do feito.

Contudo, o exequente pugnou novamente pela tentativa de penhora online 

(f. 113-114), a qual não merece ser acolhida, uma vez que a tentativa de 

bloqueio de valores ocorreu em setembro de 2017, consoante f. 105-107, 

bem como o exequente não demonstrou eventual modificação da situação 

econômica da parte executada.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA 

PENHORA ON LINE. NECESSIDADE DE DEMOSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A realização da penhora é ato de interesse da 

justiça e, não sendo encontrados bens do devedor, admite-se a utilização 

do convênio BACENJUD. 2. Não obstante, sendo a penhora on line 

infrutífera, é possível a realização de nova penhora on line, conquanto 

haja, junto a pedido, demonstração de novas provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado. 3. Recurso desprovido. 

Decisão mantida. (TJ-RR - AgReg: 0000120013909, Relator: Des. 

EUCLYDES CALIL FILHO, Data de Publicação: DJe 30/04/2013)

Assim, intime-se a exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, indicar 

bens passível de penhora em nome do executado, sob pena de extinção 

por abandono.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29035 Nr: 2447-47.2008.811.0050

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

 PARTE AUTORA: VCMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome do executado, conforme propugna o 

autor.

 Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo 

exequente. Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação 

da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à 

parte executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos.

Na hipótese de não ser encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, 

intime o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 415 de 788



 Cod. Proc.: 77310 Nr: 3565-14.2015.811.0050

 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: BIG FER INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA, FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA REGINA BADALOTTI - 

OAB:70.449/PR, DIEGO ZANETTI ROOS - OAB:40205/PR, ELADIO LUIZ 

ROOS - OAB:12.106/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEANE LAURA ISOTON - 

OAB:17.073-A

 Com estas considerações, JULGO PROCEDENTES os embargos 

oferecidos, e no mérito lhes dou provimento, a fim de julgar nulo os efeitos 

do contrato da cessão de crédito em relação ao requerido Francisco 

Zanella - Fazenda Nossa Senhora Aparecida VI, e PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos esculpidos na ação monitória, pois a execução 

deve prosseguir apenas em relação à primeira requerida, Construtora 

Pró-Silo, pois diante de sua inércia, constitui-se o documento arrolado à 

f.32-35 no valor de R$ 773.054,50 em título executivo, acrescidos dos 

encargos contratuais na forma pactuada, bem como corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, 

§2º da Lei 6.899/81), e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos 

moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil.Atendendo ao princípio 

da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor do 

contrato, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, prossiga-se na forma de execução, intimando-se a 

requerida/executada para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por cento), 

com base no art. 523 do CPC.Retifique a capa dos autos para retirada da 

requerida Fazenda Nossa Senhora Aparecida do polo passivo.P.R.I. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37867 Nr: 1221-02.2011.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADIENTE ELETRÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº Código 37867

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executado: Gradiente Eletrônica S/A

Vistos.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, dando 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

arquivamento na forma do art.40 da LEF, uma vez que na manifestação de 

f.54-55 não há requerimento de qualquer providência.

Oportunamente, DEFIRO a juntada de documentos conforme requerido às 

f.33-34, bem como que as intimações se deem na forma da Lei, em nome 

da advogada indicada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38498 Nr: 1852-43.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTELA & MARTINELLI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUREDI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SABIONI VALADARES 

- OAB:OAB/MT 16.218

 Autos nº 1852-43.2011.811.0050 (Código 38498)

Exequente: Batistela e Martinelli LTDA

Executado: Nauredi de Carvalho

Vistos.

Manifeste-se o exequente acerca da petição de f.68 no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de arquivamento na forma do art.921, §1º do CPC.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78020 Nr: 3990-41.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

COMBUSTÍVEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3990-41.2015.811.0050 (Código 78020)

Exequente: Ipiranga Produtos de Petroleo S/A

Executada: J F Comércio e Transportes de Combustível Ltda.

Vistos.

Levando em consideração a petição de f. 71-74, intime-se a parte 

exequente, por meio de seu patrono, via DJE, para, se desejar, ingressar 

com incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos 

do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.

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.: 85792 Nr: 4281-07.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4281-07.2016.811.0050 (Código 85792)

Exequente: Município Campo Novo do Parecis - MT

Executados: Francisco Borges do Nascimento

Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Campo Novo do 

Parecis em face da executada Francisco Borges do Nascimento, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

As partes informaram a composição de acordo, mediante as condições 

estabelecidas no documento de f. 13-14.

Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

Tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas do acordo, não vejo 

óbice para HOMOLOGAR a transação de f. 13-14, para que surta os 

efeitos inerentes.

 Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos dos artigos 156, inciso III, do Código Tributário 

Nacional e do art. 487, III, “b”, do CPC.

 Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138585 Nr: 10103-37.2017.811.0051

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves 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:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 08/03/2018, às 14h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139772 Nr: 207-33.2018.811.0051

 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: Helio Tomaz 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:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 374,37, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.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 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138629 Nr: 10123-28.2017.811.0051

 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: Gleyce Vieira 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:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 08/03/2018, às 15h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139810 Nr: 231-61.2018.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Temistocle

 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:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.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 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139835 Nr: 247-15.2018.811.0051

 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: Oscar Jimenez Rojas

 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:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.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 a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 
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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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139847 Nr: 256-74.2018.811.0051

 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: Cleidiane Lemos Rodrigues de Meira

 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:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 456,72, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.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 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119372 Nr: 886-67.2017.811.0051

 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: Jorge Scheidegger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 13/03/2018, às 13h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127069 Nr: 4324-04.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardino Prati

 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° 4324-04.2017.811.0051 - 127069

Cumprimento de sentença

Despacho.

Vistos etc.

O Executado possui órgão específico para atendimento de demandas 

judiciais, consistente na Agência da Previdência Social de Atendimento de 

Demandas Judiciais (APS/ADJ) em Cuiabá/MT, localizada no endereço: Av. 

Presidente Getúlio Vargas, nº 16, Centro Norte, CEP 78005370, Cuiabá/MT.

Isso posto, INTIME-SE o Executado, por meio do órgão acima descrito, para 

que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação, demonstrando, de forma 

pormenorizada, a forma de cálculo que utilizou para determinar a renda 

mensal inicial do benefício concedido.

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.: 137578 Nr: 9590-69.2017.811.0051

 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: Adail Moura Alves

 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 09h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137588 Nr: 9604-53.2017.811.0051

 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: Maria Aparecida Alves de Sousa

 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 09h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137718 Nr: 9667-78.2017.811.0051

 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: Ivonete Ribeiro 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:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/03/2018, às 10h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138451 Nr: 10023-73.2017.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Francisca da Silva Santos

 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 14h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139836 Nr: 248-97.2018.811.0051

 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: Maria Eugência dos Santos Magno

 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:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.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 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140038 Nr: 356-29.2018.811.0051

 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: Rafael Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido 

antecipatório feito pelo Requerente para determinar a suspensão da 

inscrição atinente à obrigação vencida em 04 de janeiro de 2016, do 

contrato 2434503201511, lançada perante o ScPC.A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, OFICIE-SE à Requerida, bem como ao SPC, 

para que promovam a exclusão da inscrição referente à operação 

indicada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa 

diária, a ser oportunamente arbitrada.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 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). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130847 Nr: 6249-35.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Cristiny Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de condenação da Depositária à entrega 

de qualquer produto.CITE-SE o Executado Paulo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, satisfaça a obrigação remanescente, entregando o produto 

já individualizado, ou para que apresente embargos.DEFIRO a expedição 

de certidão para protesto e de admissibilidade da execução.Não havendo 

pagamento, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que indique onde o produto possa ser localizado, ou para que solicite 

as diligências que entender necessárias.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118240 Nr: 350-56.2017.811.0051

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Scheidegger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 Autos n° 350-56.2017.811.0051 - 118240

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão na qual se apresentou termo de 

acordo, antes do cumprimento da ordem.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta que se referende o ajuste 

celebrado pelas Partes.

Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas Partes, nos termos do 

art. 487, III, ‘b’, do NCPC, dando à lide resolução do mérito.

Uma vez que, no cadastro do veículo, já consta o gravame da alienação 

fiduciária, DETERMINO o levantamento da constrição determinada na 

decisão inicial.

Sem honorários e sem custas, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 19 de janeiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136103 Nr: 8804-25.2017.811.0051

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Bernard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos n° 8804-25.2017.811.0051 - 136103

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão movida por Banco Itaucard S/A., 

instituição financeira devidamente qualificada, em face de Adolfo Bernard, 

igualmente qualificado.

Antes mesmo da citação do Requerido, o Requerente desistiu da ação.

Comparecendo espontaneamente aos autos, o Requerido não discordou 

do pedido de extinção.

É o breve relatório. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, VIII, do NCPC.

 PROCEDA-SE à baixa da restrição que recaiu sobre o veículo do 

Requerido.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 2 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135788 Nr: 8660-51.2017.811.0051

 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: Valdomiro dos Santos 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: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:2464, Layane Barcelos de Souza 

- OAB:DF/43.973

 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.: 135483 Nr: 8528-91.2017.811.0051

 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: Maria Heloísa Fernandes da Costa 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: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:2464, Layane Barcelos de Souza 

- OAB:DF/43.973

 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.: 74499 Nr: 3496-81.2012.811.0051

 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: Geralda Lima Sant´Anna Correa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, SIMONE TADAY - OAB:74.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107987 Nr: 1842-20.2016.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1842-20.2016.811.0051 - 107987

Execução

Despacho.

Vistos etc.

RECEBO o pedido para habilitação dos herdeiros do Executado Benjamin 

Prati.

Isso posto, CITEM-SE pessoalmente os herdeiros, indicados à p. 64/66, 

para que, no prazo de (cinco) dias, se pronunciem quanto ao pedido de 

habilitação, nos termos do art. 690 do NCPC.

Na oportunidade, deverão, ainda, os Requeridos se pronunciarem sobre 

eventual abertura de inventário em nome do de cujus.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133921 Nr: 7807-42.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octávio Lopes Santos 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524/SP

 Autos nº 7807-42.2017.811.0051 - 133921

Carta Precatória

Despacho.

Vistos em correição.

Nos autos da ação 7612-57.2017.811.0051, Código 133450, tramita o 

pedido de recuperação judicial do Requerido José Pupin, embora a análise 

da pertinência do processamento tenha sido postergada até que se 

apresente laudo dos trabalhos periciais prévios.

Assim, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a pertinência do cumprimento imediato da ordem, dada 

a suspensão das ações que já se antecipa em virtude de decisão que 

eventualmente autorize o processamento da recuperação judicial e, 

também, em razão de alguma causa de exclusão do crédito da Requerente 

do plano de recuperação judicial.
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 Após, CONCLUSOS, com urgência.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135947 Nr: 8729-83.2017.811.0051

 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: Valdemar Barbosa Ruas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 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.: 98501 Nr: 3584-17.2015.811.0051

 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: Sérgio Luiz Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Cereais Norte & Sul do Brasil EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3584-17.2015.811.0051 - 98501

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

À partida, ACOLHO a justificativa apresentada pelo Requerente.

No mais, da análise do expediente adotado pela secretaria, vislumbra-se 

que procedeu-se ao envio da carta de citação apenas no endereço da 

Requerida, ignorando o endereço do Representante Legal.

Assim, EXPEÇA-SE o necessário à citação da Requerida, observando 

também o endereço de seu Representante Legal, a fim de que compareça 

à audiência a ser designada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, observando-se as advertências consignadas na decisão inicial. 

No mais, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu Procurador, a fim de 

que compareça à dita audiência.

Do contrário, se impossível a localização, INTIME-SE o Requerente, de 

novo na pessoa de seu Advogado, para que solicite as diligências que 

entender pertinentes, ou para que requeira o que lhe parecer de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107648 Nr: 1768-63.2016.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Oliveira de Lima-ME, Rosangela 

Oliveira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

A diligência solicitada pela Exequente já foi tomada.

 Assim, diante da insuficiência do endereço encontrado, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133921 Nr: 7807-42.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octávio Lopes Santos 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524/SP

 Autos n° 7807-42.2017.811.0051 - 133921

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia à douta Procuradora da Requerente, não parece ser 

do Juízo deprecante a atribuição para decidir sobre a pertinência do 

prosseguimento de atos expropriatórios contra o patrimônio de pessoa 

física ou jurídica em recuperação judicial.

Assim, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que digam sobre a recente manifestação da Parte contrária.

Em seguida, ENCAMINHE-SE cópia das manifestações ao Juízo da 

recuperação judicial, a fim de que lá se decida sobre a exclusão/inclusão 

do crédito e, também, sobre eventual essencialidade dele.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21102 Nr: 3417-78.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações, Administração e Assessoria 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celsio Schenkel, Euclésio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte exequente para, se entende 

que exite remanescente, uma vez que o executado pagou integralmente o 

cálculo de folha 148/148verso, apresente novo cálculo levando em 

consideração aquele pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 96032 Nr: 2750-14.2015.811.0051

 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: Valdira Moreira Magalhães

 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:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do novo CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro EXTINTO o processo COM 
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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, 01 de fevereiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 104979 Nr: 928-53.2016.811.0051

 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: João Carlos Barrozo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e 

declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, 

suspendo sua exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça que ora 

concedo ao próprio.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 

A R Q U I V O ,  c o n f o r m e  d e t e r m i n a d o  n o  a r t .  1 . 0 0 6  d a 

CNGC.Cumpra-se.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.: 135795 Nr: 8667-43.2017.811.0051

 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: Luiz Alberto Pezzini

 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 LUIZ ALBERTO 

PEZZINI, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

09/03/2018, às 17h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136220 Nr: 8871-87.2017.811.0051

 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: Vilson Batista 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 VILSON BATISTA DA 

SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

09/03/2018, às 16h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136237 Nr: 8882-19.2017.811.0051

 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: Alexandro Barbosa Zanardo

 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 ALEXANDRO 

BARBOSA ZANARDO, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 09/03/2018, às 16h00min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136162 Nr: 8842-37.2017.811.0051

 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: Leandro 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 LEANDRO SABINO 

DA SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

09/03/2018, às 16h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136557 Nr: 9059-80.2017.811.0051

 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: Roney dos Santos 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 RONEY DOS 

SANTOS SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para 

o dia 09/03/2018, às 15h20min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136624 Nr: 9089-18.2017.811.0051

 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: Edigar Cândido 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 EDIGAR CÂNDIDO DA 

SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

22/03/2018, às 14h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136681 Nr: 9129-97.2017.811.0051
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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: Cicero de Almeida Chagas

 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 CICERO DE ALMEIDA 

CHAGAS, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

09/03/2018, às 14h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136859 Nr: 9215-68.2017.811.0051

 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:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente MANOEL PEREIRA 

MAGALHÃES FILHO, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 09/03/2018, às 14h20min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 110779 Nr: 2784-52.2016.811.0051

 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: Moises Terto de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fulcro 

no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, para DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos e CONDENAR a requerida 

ENERGISA S/A 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.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 

N C P C . P U B L I Q U E - S E  E  I N T I M E M - S E . R E G I S T R E - S E . 

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, 19 de 

fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77657 Nr: 2580-13.2013.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nisesio Ricardo Zandonadi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caramuru Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117492 Nr: 6105-95.2016.811.0051

 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: Jose Geraldo Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória de 

inexistência de vínculo jurídico c/c indenização por dano moral c/ pedido 

de liminar, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos e CONDENAR a parte requerida 

BANCO BRADESCO S/A 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.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.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, 19 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137486 Nr: 9547-35.2017.811.0051

 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: Juliana Raquel Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realiza Administradora de Consórcios Ltda, 

Domani Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CAETANO BERNARDI - 

OAB:21013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, na pessoa de sua procuradora, da decisão 

proferida na Ref. 10: “Diante do exposto, com amparo na fundamentação 

acima, DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (...)

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121637 Nr: 1925-02.2017.811.0051

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Renato Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido aduzido pelo Requerente Renato 
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Fernandes da Silva para restituir definitivamente em seu poder uma VW 

Amarok CD, 4X4, tendo como ano fabricação e modelo 2011, de placas 

OAR 4360, Renavam 00333433262, de cor prata.Oficie-se à Autoridade 

Policial.Intime-se o Requerente.Cientifiquem-se o Ministério Público e o 

Advogado.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 9 de novembro de 2017.Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000097-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018 

às 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011239-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE TOCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

 

Decisão. Primeiramente, retifique-se as partes do processo, passando a 

figurar no polo ativo Novo Mundo Móveis e Utilidades e no passivo Dilce 

Tochetto. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o Executado 

Dilce Tochetto para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 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. 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, 

07 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

às 14:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MATOS CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 13:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUSDETE MACEDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 13:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DAIANE ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 13:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DAIANE ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 14:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 
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às 14:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 14:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 15:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUBETO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 15:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SIMONE DO NASCIMENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 15:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENNY PAULA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 16:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2018, 

às 16:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JORCILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018, 

às 09:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018, 

às 09:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 008/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

Exonerar a pedido, a servidora FABIANA WISCH RODRIGUES, portadora 

da Cédula de Identidade RG nº 1305656-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 

650462343-00, matrícula 21874, do cargo em comissão de Assessora de 

Gabinete I, PDA-CNE-VII da Primeira Vara Judicial desta Comarca, a partir 

desta data.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 007/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
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Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

 Exonerar o servidor ERIKO FAVORETO, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 4522220-SPTC-GO, inscrito no CPF sob nº 006.195.281-84, 

matrícula 35303, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, 

PDA-CNE-VIII da Segunda Vara Judicial desta Comarca, a partir desta 

data.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 16 de fevereiro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25932 Nr: 3742-17.2010.811.0029

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neldo Egon Weirich, ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A

 Vistos,

Defiro o pedido acostado às fls. 248 e determino a transferência dos 

valores consignados às fls. 245-v/246 para a conta informada na petição 

de fls. 248.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Cumprido as determinações, arquive-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-79.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL GARCIA MARTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO)

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

INFRAMÉRICA- AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA MARIA AMORIM SILVA OAB - DF0036127A (ADVOGADO)

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT0017575A-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de depósito de item 11280605, observando-se a 

conta bancária indicada no item 11530914. Sem prejuízo, diante do pedido 

de cumprimento, intimem-se os executados para, nos termos do artigo 

523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 05 de fevereiro de 2018#. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-05.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000001-05.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Não logrando a 

parte requerente êxito em localizar o endereço da parte requerida, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção dos autos 

é medida que se impõe. Isto posto, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de dezembro de 

2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-72.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR RODRIGUES SANTANA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 8009999-72.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Não logrando a 

parte requerente êxito em localizar o endereço da parte requerida, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção dos autos 

é medida que se impõe. Isto posto, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de dezembro de 

2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000054-49.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR KOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA TAREFA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 05/04/2018, às 16h10min, 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. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Canarana-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-34.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR KOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA POLYANNA PEREIRA - ME (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 05/04/2018, às 16h30min, que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguai, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Canarana-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67714 Nr: 3101-05.2014.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSHR, ALHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA REGINA LOPES SILVA 

- OAB:72838

 Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido contido na inicial para 

conceder a guarda definitiva do menor ALEXANDRE DA SILVA HORTENCE 

RIBEIRO a sua avó materna Anail Procópio da Silva. O que faço com 

fundamento no artigo 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.O 

direito de visitas será exercido pelo requerido, supervisionado pela 

guardiã, conforme conveniência destes.Julgo, portanto, extinto o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o termo de compromisso definitivo.Sem 

custas e honorários, por serem incabíveis. Transitada em julgada a 

sentença e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100657 Nr: 6096-83.2017.811.0024

 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: Mauro Cesar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Cintra Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Portanto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, sob pena de indeferimento, no sentido de recolher as custas 

processuais com base no valor da causa, uma vez que foi indeferido o 

pedido de Justiça Gratuita.Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 43245 Nr: 466-22.2012.811.0024

 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 Elzita Nobres da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74834 Nr: 2336-97.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jeferson Chaves de Figueiredo, 

Naianderson Godinho da Rocha, Heráclito da Costa e Silva, Roberto 

Ramos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Hélio Rodrigues do 

Prado Filho - OAB:7626, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17401, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:13038, MANOEL 

COSTA PARRIAO - OAB:13944/O, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA 

- OAB:14615, Priscila Ferreira Galeno - OAB:13.936

 Vistos etc.

I. Após o cumprimento das determinações de ref. 342, vistas ao MP para 

dizer acerca do pedido de restituição, uma vez que os documentos de ref. 

108 dão guarida a petição de ref. 350.

II. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79532 Nr: 983-85.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FSdC, IMSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Queren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:19614/0

 DIANTE DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

parcialmente procedente o pedido feito por ISABELLA MELISSA SANTOS 

BOAVENTURA, representada por sua genitora FLAVIANE SANTOS DA 

CRUZ em desfavor de WILKER NASCIMENTO BOAVENTURA DA SILVA, 

alterando o valor da pensão alimentícia para 20% (vinte por cento) sobre o 

rendimento bruto demonstrado nos autos, atualmente somando o importe 

de R$ 553,39 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e nove 

centavos). Caberá, ainda, ao requerido arcar com despesas 

extraordinárias (médicas/hospitalar/medicação, material escolar) na 

proporção de 50% (cinquenta por cento), permanecendo a ele a 

incumbência de pagar o plano de saúde da infante.Julgo, portanto, extinto 

o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Oficie-se ao órgão pagador do requerido para proceder com o 

desconto em folha.Condeno o requerido ao pagamento de honorários em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que faço com fundamento 

no art. 85 do CPC.Ciência ao Ministério Público.Arquivem-se com as 

formalidades e baixas de estilo independentemente de nova 

determinação.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98678 Nr: 5185-71.2017.811.0024

 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: ELI PEREIRA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Martins Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de comprovar a hipossuficiência, junte-se o documento que 

comprova a existência do LOAS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39676 Nr: 2193-50.2011.811.0024

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo de Castro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628, Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:12.314

 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 a 

parte requerente manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, 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.: 65177 Nr: 1123-90.2014.811.0024

 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: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Robson de Campos, Aécio 

Fernandes de Campos, Zaira Maria de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 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 a 

parte requerente efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

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.: 75643 Nr: 2684-18.2015.811.0024

 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: Laudelina da Silva, Francisca Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 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 que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101969 Nr: 462-72.2018.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Bancov

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

- OAB:16.691/A

 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 a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64361 Nr: 388-57.2014.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Campos Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro César Castilho - 

OAB:4.384-b, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 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 acerca da avaliação realizada nos autos, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte autora requerer o prosseguimento do feito, 

ou manifestar-se nos termos do artigo 876 e seguintes do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99897 Nr: 5793-69.2017.811.0024

 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: Angela Maria Gonzaga Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ANGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS 

ALVES - OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:20732/A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41222 Nr: 2474-06.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Jopejo 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, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 502v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 49879 Nr: 1814-75.2012.811.0024

 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: Gilmar Mendes dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Lima da Rosa - 

OAB:15.413-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 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 

autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao aditamento ao 

recurso de apelação, conforme fls. 158161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 11068 Nr: 1641-32.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oduwaldo de Souza Calixto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Greco Bianchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO LUÍS AKASAKA TORII - 

OAB:PR35226, Itamar Wilson de Brito Moraes - OAB:36086
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 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 o 

exequente manifestar-se nos autos, 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.: 87196 Nr: 4299-09.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES SODRE 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, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98799 Nr: 5238-52.2017.811.0024

 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: TAYRINE MARTINS SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA SANTA CECÍLIA, EDSON FRANCO 

FRATARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, Maili da Silva Matoso - OAB:19156/MT, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39354 Nr: 1860-98.2011.811.0024

 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: Iveco Latin América Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodopar Rodoviário de Transportes Ltda, 

Santa Fé Transporte Rodoviário de Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - 

OAB:OAB/SP 172.594, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Martins da Silva - 

OAB:8.707/MS, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12901

 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 do ofício de fl. 727, que informa acerca da data de audiência para 

inquirição de testemunha na comarca de São Paulo/SP, a saber: Carta 

Precatória 47454-20.2018.8.26.0021, data: 10/4/2018, às 15:05hs, Setor 

de Cartas Precatórias Cíveis, Viaduto Dona Paulina n. 80, 17º andar, 

Centro, São Paulo/SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39282 Nr: 1779-52.2011.811.0024

 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: Paulo Roberto Dossena Grando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães, Hudson 

Benedito da Silva, Ézio Lucio Alves de Oliveira, Luiz Carlos de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580, Sebastião Carlos Araujo Prado - OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Português - 

OAB:6365/MT, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 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 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, diante do desarquivamento do feito, sob pena de retorno dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101945 Nr: 444-51.2018.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:PR38859, HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO - OAB:31718, 

MARIANNA MICHELAN BATISTA - OAB:PR 82672

 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 a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 58504 Nr: 780-31.2013.811.0024

 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: Hildca Costa Godoy - ME, Hildica Costa Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:OAB/MT 13.877, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 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 que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição do requerido às fls. 176/186.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33945 Nr: 2803-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Lucas leite - OAB:, 

GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado subscritor da petição de fl. 201 para que junte aos autos, no 

prazo legal, procuração assinada pelo réu, com poderes para dar e 

receber quitação, para posterior expedição de alvará de levantamento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91077 Nr: 1577-65.2017.811.0024

 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: VAFES, FAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCdG, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15398
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

I. Conforme se observa do extrato anexo, foi frutífero o bloqueio judicial do 

valor necessário ao tratamento de saúde da parte autora, pelo prazo de 6 

(seis) meses (extrato anexo).

II. Deste modo, a fim de evitar eventuais prejuízos ao erário, por ora, 

determino a liberação do valor suficiente para 3 (três) meses de 

tratamento, cuja necessidade deverá ser comprovado mediante 

respectivos orçamentos e, posteriormente, prestadas contas relativa à 

aquisição dos produtos.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpram-se as demais disposições da decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102220 Nr: 604-76.2018.811.0024

 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: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRIGENTE REGIONAL DA ENERGISA S/A EM 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 64, §1°, do CPC/2015, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para apreciar o mandamus, e, 

por consequência, determino a remessa dos presentes autos à Comarca 

de Cuiabá/MT.Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

certifique-se e remetam-se os autos, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101862 Nr: 416-83.2018.811.0024

 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: GONÇALINA CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias ,apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101688 Nr: 324-08.2018.811.0024

 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: ZEFERINO PEREIRA DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21682 Nr: 2306-09.2008.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Londero Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Neres Reis Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A, Lucelia Cristina Oliveira Rondon - OAB:8932

 Vistos etc.

Em que pese o pedido formulado pelo d. causídico às fls. 84-85, verifico 

que o mesmo não deve prosperar, haja vista que a baixa de qualquer 

penhora deve ser feita pelo juízo que a realizou.

Consta, ainda, que a penhora realizada neste juízo (2009) às fls. 45-47, 

ocorreu anteriormente àquela restrição judicial feita pela Justiça Federal 

(2011), assim, deverá por meio da ação adequada pleitear perante àquele 

juízo a baixa na alienação.

Outrossim, não tendo mais providências a serem tomadas nos presentes 

autos, determino seu arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCO FRATARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (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: 

1000268-89.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDSON FRANCO FRATARI 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. CONVERTO o julgamento em 

diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que a ordem de 

serviço da Cielo S.A foi instalada na Rua Sirio Libaneza, n° 156, Bairro 

Goiabeiras, Cuiabá, Mato Grosso, assim como denoto que o comprovante 

de endereço não foi acostado a exordial, deve a parte reclamante anexar 

documentação válida em nome próprio, com fito de determinar a 

competência territorial para julgamento da lide. Vislumbro, que os extratos 

acostados ao Id n° 5818531 estão rasurados, determino a juntada dos 

documentos legíveis. Desse modo, converto o julgamento em diligência e 

opino para DETERMINAR a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, acostar os documentos, 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, 06 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-39.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (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: 

8010343-39.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

REQUERIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA Vistos etc. Compulsando os 

autos, vê-se que o documento anexado a exordial é de 05/01/2000 e não 
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foi emitido pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme a Lei Complementar de nº 123/2006. O Enunciado 135 do 

FONAJE dispõe: (...) O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro - Palmas/TO). Posto isso, 

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

petição inicial, devendo juntar aos autos o comprovante de enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, certidão 

simplificada emitida pela Junta Comercial ou documento expedido pelo 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 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, 06 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ANGELO PILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (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 Número do Processo: 

1000415-18.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDEMAR ANGELO PILLON 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Compulsando o procedimento, constata-se um conflito de informações, 

com objetivo de evitar nulidades futuras, converto o julgamento em 

diligência e determino: - a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar os extratos bancários de 12/2016 a 05/2017 da conta 

que recebia os salários de sua função, sob pena de extinção processual. 

- a intimação da reclamada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

documentos que provem a transmissão dos valores constantes na folha 

de pagamento do mês de 12/2016 e 01/2017, 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, 07 de Fevereiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELTON GUARIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

1000270-59.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOELTON GUARIM DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA 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. 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 e juntar comprovante de 

sua condição financeira, 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, 08 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-94.2017.8.11.0024
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LUZENIL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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 Número do Processo: 

8010005-94.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUZENIL DE SANTANA 

REQUERIDO: OI 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. 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, 09 de Fevereiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000317-33.2017.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITA MARIA DE JESUS 

DA SILVA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

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. GRATUIDADE A gratuidade foi deferida no ID n° 

7359973. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Conforme dita o Enunciado nº 36 do FONAJE: "A 

assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação", resta superada a questão arguida pela 

reclamada. Rejeito a preliminar, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do 

autor são procedentes em parte. Trata-se de ação por danos morais e 

materiais promovida por BENEDITA MARIA DE JESUS DA SILVA em face 

de EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA requerendo, em síntese, 

a condenação da reclamada para obriga-la a devolver o valor de compra 

de um sofá. Ocorre que, o referido produto foi entregue pela Reclamada, 

com apenas 03 (três) pés, ou seja, faltando 01 (um) pé, a Reclamante 

compareceu por várias vezes à Reclamada, entretanto, não obteve 

solução no caso. A reclamada por sua vez alega que se propôs a 

resolver a questão, ofereceu acordo para troca do sofá, o que foi 

recusado pela autora e que não são cabíveis danos morais a situação 

versada. 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 minuciosa dos autos verifico que a 

autora confeccionou Boletim de Ocorrência n° 2017.26208, processo no 

Procon n° 0115-037.845-7 e a reclamada afirma que houve proposta para 

resolver o impasse, frustrada por não ter sido aceita pela reclamante. O 

código de defesa do consumidor estabelece em ser artigo 18: Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. A autora optou por não aceitar a proposta da reclamada, pois 

pretendia receber a restituição do valor, escolha que cabe ao consumidor 

conforme preceitua a lei. Nesse sentido, se 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 troca da peça e depois a restituição do valor. 

Ademais, diversas foram às tentativas da reclamante em ver solucionado 

o seu problema, entretanto, como pólo mais forte, a reclamada se negou a 

resolver o problema ignorando as regras consumeristas e causando ao 

autor profundo dissabor. Todo esse desgaste suportado pelo reclamante, 

até a troca 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. Visto que, a jurisprudência entende que o dano 

material não se presume, dependendo de prova robusta do prejuízo 

patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo 

causal, é medida de rigor a devolução, comprovante de pagamento juntado 

no ID n° 6664335, que comprova o dispêndio financeiro. Dessa feita, 

entendo ser procedente a restituição do valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), valor efetivamente pago na data de 23/12/2014. 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). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, a entrega dos 

produtos adquiridos. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência: 

Órgão:Turma Recursal Única N. Recurso:001.2010.028.952- 

Recorrente:Dismobras - Imp. Exp. Distr. Móveis Eletrod, Ltda - CITY 

LARRecorrida:EDWIRGES TERESINHA FERREIRA ALVES - Relator: Juiz 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO EMENTA -RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA DE PRODUTO – DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

DESNECESSIDADE DE PROVA DO DANO - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 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 (Súmula 54 STJ). CONDENAR a parte a restituir o valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais), corrigidos monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do desembolso (23/12/2014) - (súmula 43 do STJ). RATIFICO 

a tutela deferida. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%. 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 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, 06 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-15.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CARMO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 432 de 788



MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 

1000454-15.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NELSON CARMO DA CRUZ 

REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 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 que demonstram a incorporação societária, 

defiro o pedido de mudança do polo passivo para SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA O 

promovente requer aplicação da multa cominada na tutela deferida, porém 

conforme se denota nos áudios acostados a defesa o autor no dia 14 de 

Julho de 2017 a funcionária do setor jurídico confirmou que o sinal foi 

restabelecido. Esclareço que o juiz determina um valor que não é 

destinado a fazer com que o devedor arque com ele, pelo contrário, atua 

como um meio de coerção para que se cumpra a obrigação principal de 

modo específico, podendo ser executado pelo valor dessa multa, desde 

que incidente, se não cumprir a obrigação principal de modo espontâneo. 

Isso é assim porque, mesmo que ela não seja fixada para ser paga, mas 

para que a obrigação principal se cumpra, incidida e referida obrigação 

não sendo satisfeita, surge ao exequente o direito de cobrar esse valor do 

executado, referente aos dias em que ela incorreu. A obrigação foi 

cumprida, dessa feita, incabível a aplicação da multa requerida. Passo a 

análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, 

em síntese, aduziu que por motivos de dificuldade financeira, quitou a 

fatura do mês de maio/2017 com atraso e, devido a isso, houve corte de 

sinal de sua TV por assinatura. Alega que, mesmo após o pagamento da 

fatura, a empresa requerida não restabeleceu o sinal de sua TV. A 

reclamada afirma que o corte temporário ocorreu por falta de pagamento, 

requer seja desconsiderado qualquer dano por não existir ilícito na ação 

da empresa. 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. 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. Incumbe à 

autora provar o fato constitutivo de seu direito. Entretanto, no caso em 

apreço, vê-se que a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a 

irregularidade da cobrança, o autor pagou a conta com 08 (oito) dias de 

atraso, por consequência gerou juros e multa pelo descumprimento 

contratual e a suspensão do sinal de transmissão. Compulsando de forma 

detida os autos verifico que o autor afirma em áudio que em contato com a 

empresa foi informado que haveria um saldo remanescente, para que 

houvesse o retorno da transmissão normal deveria quita-lo, porém o autor 

se mostrou irresignado com a situação, contudo afirma para funcionária 

do setor jurídico que assim que realizou o pagamento o sinal foi 

restabelecido. Sobre o tema está pacificada a questão: TJ-RS - Recurso 

Cível 71007017536 RS (TJ-RS) Data de publicação: 18/12/2017 Ementa: 

CONSUMIDOR. SKY. ATRASO NO PAGAMENTO. BLOQUEIO DO SINAL. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, APÓS A DEVIDA 

LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se 

de ação de indenização por dano moral, onde relata a parte autora que 

possui contrato de prestação de serviços de TV por assinatura junto a ré, 

e que devido ao atraso no pagamento o sinal foi bloqueado. Porém, mesmo 

com a liquidação do débito o sinal não voltou tão prontamente quanto o 

bloqueio. Diz ter entrado em contato com a central de atendimento da 

demandada diversas vezes, com o intuito de resolver a questão, mas 

nada foi resolvido. Um dos funcionários da ré chegou a lhe dirigir palavras 

ofensivas. Sobreveio a sentença de improcedência e recurso do autos. 

Não assiste razão ao recorrente. Embora tenha ficado alguns dias sem 

sinal de televisão, tal circunstância não configura lesão à direito de 

personalidade. Também não restou configurada a alegada ofensa no fato 

de o autor ser lembrado pelo call center da ré de que a origem da 

suspensão do sinal fora o não pagamento da mensalidade. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007017536, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 13/12/2017). O atraso do adimplemento 

contratual gera correções e ônus, situação corriqueira e normal nas 

relações consumeristas. 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. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). 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 a tutela deferida no Id n° 

8311722. RETIFICO o polo passivo da demanda para SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA. 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 Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

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, 07 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-92.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 

1000326-92.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LOURIVAL RAMOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por LOURIVAL RAMOS 

em face de BANCO BRADESCO S.A, diante de suposto lançamento 

indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e 

decido. Aduz a parte reclamante que não manteve relação jurídica com a 

parte reclamada, portanto, a negativação de seu nome é indevida. Por 

outro lado, o demandado anexa aos autos cópia de documentos de 

negociação com o requerente, com assinatura semelhante à assinatura 
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dos documentos da parte autora. No caso, de um lado a parte reclamante 

alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, por sua vez, 

anexa cópia da cédula de empréstimo, com assinatura semelhante à 

assinatura do reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. 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, 07 de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-39.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT0010065A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

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 Número do Processo: 

1000239-39.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

MORAES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 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 que demonstram a incorporação societária, defiro o pedido 

de mudança do polo passivo para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não 

acosta comprovante de sua situação 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. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são procedentes em parte. Trata-se de ação reparação 

c.c. indenização por danos materiais e morais promovida por MARIA 

APARECIDA DE MORAES em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Em 

síntese, aduziu que contratou os serviços da reclamada para instalação 

dos serviços de TV Pré Pago e em 21/09/2016, a Requerente deslocou-se 

até uma lotérica e realizou o pagamento da taxa de instalação e serviço, 

no valor de R$ 193,90 (cento e noventa e três reais e noventa centavos). 

Alega a autora que nunca foram instalados os serviços e que solicitou o 

reembolso do valor pago, sendo que até o momento não foi efetuado o 

estorno. A reclamada afirma que não houve solicitação de reembolso e 

que a parte utilizou os serviços. 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. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que a parte utilizou os serviços e 

que a cobrança é devida, vislumbro que a tela sistêmica acostada à 

defesa corrobora as alegações da promovente. O documento juntado pela 

reclamada afirma que a instalação estaria aguardando habilitação e 

reconhece o valor recebido. Dessa feita, entendo ser procedente a 

restituição do valor de R$ 193,90 (cento e noventa e três reais e noventa 

centavos) cobrado a título de instalação, pois o serviço não foi 

concretizado. Visto que, a jurisprudência entende que o dano material não 

se presume, dependendo de prova robusta do prejuízo patrimonial 

efetivamente suportado, além de demonstração do nexo causal, é medida 

de rigor a devolução, comprovante de pagamento juntado no ID n° 

5611179, que comprova o dispêndio financeiro. 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 possivel perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, a cumprir a oferta anunciada e acordada entre as 

partes. Ora, se a reclamada utiliza como um dos fatores atrativos ao 

consumidor com ofertas tentadoras, e a sua recusa em devolver o valor 

pago, cria, sim, danos morais porquanto faz com que este suporte 

constrangimentos indevidos. Ademais, diversas foram às tentativas da 

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. 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. 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. Havendo falha 

na prestação do serviço, os danos materiais e morais devem ser 

ressarcidos. Quanto ao pedido de danos morais, entendo pela 

procedência, porque a promovente demonstrou que vem buscando 
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solucionar a situação administrativamente e judicialmente e não obtém 

êxito, assim, a falta de presteza da parte promovida com certeza 

gerou-lhe mágoa e transtornos que não são confundíveis com o mero 

aborrecimento do cotidiano. Para fixação do valor do dano moral devem 

ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 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 (21/09/2016) - (Súmula 54 STJ). CONDENAR a parte a restituir o 

valor de R$ 193,90 (cento e noventa e três reais e noventa centavos) 

cobrado a título de instalação, corrigidos monetariamente pelo índice oficial 

- INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do desembolso (21/09/2016) - (súmula 43 do STJ). RETIFICO 

o polo passivo da demanda para constar a empresa SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. 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 Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

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, 06 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020008-79.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(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: 

8020008-79.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ROBSON GONCALVES 

REQUERIDO: EDITORA GLOBO 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 O autor solicitou a gratuidade da justiça, porém não juntou 

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, 

dessa feita, indefiro o pedido. Inexistindo preliminares, passo ao exame de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Relata a parte 

Reclamante que no dia 14/05/2015 realizou compra das revistas “Época” e 

“Globo Rural” no aeroporto, a qual totalizou 12 parcelas de R$39,90 (trinta 

e nove reais e noventa centavos), porém, ao chegar em sua residência 

solicitou o pedido de cancelamento de tal contratação. Alega ainda que a 

reclamada não atendeu à solicitação de cancelamento da compra, e o 

estorno não foi procedido, aduz que caíram inúmeras parcelas em sua 

conta, de modo que pleiteia indenização por danos morais e materiais com 

a repetição de indébito das faturas quitadas. A Reclamada em sede de 

defesa alega que atendeu a todos os pedidos do autor, fazendo a 

restituição do valor da compra do cartão de crédito no período de 

Novembro/2015, conforme documentos juntados, de modo que a demanda 

deve ser julgada improcedente. 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 as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que o estorno foi 

efetivado antes do ingresso da ação indenizatória, senão vejamos trecho 

do documento acostado à defesa: Trecho do documento Id n° 1163512 N° 

do cartão/TID: 409600******4888 Data da venda: 14/05/2015 Valor da 

Venda: 478,80 Valor do Cancelamento: 462,80 Código de Autorização: 

685462 Data de Efetivação: 04/11/2015 Constata-se que a reclamada ao 

receber a solicitação, iniciou o procedimento de cancelamento de uma 

compra realizada através de cartão de crédito, bem como a devolução. 

Insta pontuar, que o estorno ocorre de forma única, sendo que as 

parcelas continuam a cair no extrato mensal, é a sistemática adotada por 

todas as instituições financeiras. Como se sabe, o direito à indenização 

está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, 

quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; 

o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado 

lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do 

dever de indenizar. Em demandas em que se busca indenização por 

danos morais, não se admite a presunção dos fatos, é imprescindível 

provar os danos. Constatado o estorno do valor conforme pactuado, 

entendo que não ficou demonstrada a prática de ato ilícito pela Reclamada, 

estando, assim, ausentes os pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade ao 

reclamante. 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. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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__ 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: 1000468-96.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MÁRCIA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000468-96.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JANE RODRIGUES MENDES 

RIBEIRO REQUERIDO: SILVIA MÁRCIA COSTA 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 autora solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não juntou 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, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Cuida-se de ação 

indenizatória proposta por JANE RODRIGUES MENDES RIBEIRO em face de 

SILVIA MÁRCIA COSTA. Alega a requerente que contratou os serviços 

odontológicos prestados pelo requerido, pelo valor total de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) para atender sua filha, aduz que foi atendida 

por 04 (quatro) vezes e começou a ter suas ligações ignoradas. 

Requer-se então, a condenação da requerida a título de danos materiais, e 

ainda, indenização de cunho moral. Por outro turno a reclamada alega que 

prestou os serviços solicitados, assim como comprova sua alegações. 

Pois bem. Antes de qualquer outra digressão jurídica, ressalto que no 

caso em tela há aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que, 

as partes amoldam-se nas características dos artigos 2º e 3º do aludido 

Diploma Legal. Ante a incidência do Código Consumerista, temos que a 

responsabilidade dos profissionais liberais é apurada mediante a 

verificação de culpa, consoante artigo 14, § 4º, do CDC, abaixo transcrito: 

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.

(omissis)§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 

apurada mediante a verificação de culpa. Logo, a RESPONSABILIDADE É 

SUBJETIVA, havendo a necessidade da parte lesada demonstrar a culpa 

do profissional, caracterizando-se a atividade do profissional da saúde, 

em regra, como obrigação de meio, não impondo-se a demonstração de 

resultado. No caso sub judice, as alegações da parte autora por si só não 

são capazes de demonstrar fatos constitutivos do direito pleiteado. Não há 

nos autos quaisquer documentos hábeis a comprovar suficientemente a 

culpa por parte do profissional, pelo contrário, verifica-se pela narração 

fática lançada na peça vestibular, que o mesmo agindo com prudência 

indicou e realizou tratamento necessário para sua paciente. Com referido 

comportamento agiu o requerido, na qualidade de profissional liberal da 

área da saúde, com suficiente prudência e zelo, prestando tratamento nos 

limites que lhe incumbia, aconselhando a paciente. Logo, não comprovado 

que o requerido agiu com culpa, temos como improcedente os pedidos 

autorais. Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial abaixo 

ementado: RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO MÉDICO. ERRO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PROFISSIONAL LIBERAL. 

EXIGÊNCIA DA PROVA DA CULPA. EXEGESE DO ART. 14, § 4º, CDC. 

OBRIGAÇÃO DE MEIO.1. Aplicam-se ao erro médico as normas atinentes à 

responsabilidade por fato do serviço previstas no art. 14, § 4º, do CDC, 

caracterizando-se a atividade do médico profissional liberal, em regra, 

como obrigação de meio. 2. Na responsabilidade civil subjetiva deve-se 

provar a conduta culposa do médico ao realizar os procedimentos com 

imperícia, negligência ou imprudência. É obrigação do profissional liberal 

médico aplicar os meios necessários à consecução do melhor resultado 

para a paciente.3. Cabe ao paciente provar, a teor do art. 333, I, do CPC, 

que o médico não teria sido imperito, negligente ou impudente, sendo que 

allegatio et non probatio quasi non allegatio.A obrigação de meio, como é o 

serviço médico, não impõe o resultado. A teor de precedente do STJ, "no 

caso das obrigações de meio, à vítima incumbe, mais do que demonstrar o 

dano, provar que este decorreu de culpa por parte do médico". 4. Obter 

dictum, ao nosocômio no qual realizada a cesariana aplicar-se-ia a regra 

geral do CDC para a responsabilidade pelo fato do serviço, traçada pelo 

caput do seu art. 14, que se trata de responsabilidade objetiva, ou seja, 

independente de culpa do fornecedor. A regra de § 4º do art. 14 do CDC 

restringe-se à responsabilidade civil dos profissionais liberais, não se 

estendendo aos hospitais e clínicas médicas, a quem se aplicaria a regra 

geral da responsabilidade objetiva, dispensando a comprovação de culpa, 

hipótese na qual caberia ao hospital comprovar as excludentes da 

responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC. (TJ-MG - AC: 

10134070908147001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/11/2013, destacamos) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, a legislação não impõe ao 

juiz o dever de trazer ao feito elemento de prova que as partes não 

tiveram a atenção de carrear aos autos, sendo ônus dos litigantes na 

busca da comprovação de suas alegações. Assim, os requisitos exigidos 

para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos materiais e morais. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA o pedido inicial, nos termos 

do art. 487, inciso I do CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade 

ao reclamante. 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. 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, 06 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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SANTANA 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 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. GRATUIDADE O 

autor solicitou a gratuidade da justiça, porém não juntou 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, 

dessa feita, indefiro o pedido. INCOMPETENCIA DO JUIZADO – FALTA DE 

INTERESSE Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. ULTRAPASSADA a fase de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora revisão da fatura 

apresentando consumo de 5590 kWh, no valor de R$ 2.622,38 (dois mil 

seiscentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), com vencimento 

previsto para o dia 15/05/2017. A reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora nº 6/1249522-2, tendo recebido, a partir no mês de 

Maio/2017, uma fatura com consumo de energia elétrica com valor 

excessivo, visto que não corresponde ao seu consumo real, razão pela 

qual requer a revisão de tal fatura para o valor correspondente ao 

consumo normal. Em contestação, a Reclamada argumentou a 

necessidade de extinção do processo, ante a necessidade de realização 

de perícia e no mérito aduziu a inexistência de irregularidade, motivo pelo 

qual aduz que não há que se falar em procedência da ação. 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 

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, desse 

modo analisando o histórico de consumo do reclamante, concluo que a 

cobrança de Maio/2017 é incompatível com a realidade. Histórico de 

Contas[2] Segue abaixo o histórico de contas da Unidade Consumidora 

nos últimos meses. Nome: JOAO DOS REIS MOREIRA SANTANA 

Endereço: Estrada Rural, S/N, Rural, Nova Brasilandia - MT UC: 

6/1249522-2 Ano Mês Data Leit. Consumo(Kw) Data Venc. Valor Paga 

2017 12 27/12/2017 30 15/01/2018 R$ 11,84 Não 2017 11 28/11/2017 795 

14/12/2017 R$ 431,09 Não 2017 10 27/10/2017 389 16/11/2017 R$ 172,82 

Não 2017 9 27/09/2017 717 16/10/2017 R$ 347,69 Não 2017 8 25/08/2017 

664 13/09/2017 R$ 320,65 Não 2017 7 26/07/2017 300 11/08/2017 R$ 

123,72 Não 2017 6 27/06/2017 594 13/07/2017 R$ 280,64 Não 2017 5 

25/05/2017 551 12/06/2017 R$ 268,30 Não 2017 4 26/04/2017 5590 

15/05/2017 R$ 2.622,38 Não 2017 3 27/03/2017 112 12/04/2017 R$ 48,68 

Sim 2017 2 22/02/2017 101 14/03/2017 R$ 41,19 Sim 2017 1 25/01/2017 

30 10/02/2017 R$ 17,15 Sim ENERGISA MATO GROSSO Cuiabá, 6 de 

Fevereiro de 2018 Departamento de Serviços Comerciais Saliento que os 

demais consumos têm similaridades, assim como são confirmados a cada 

ciclo, verifico pela documentação acostada a defesa que as faturas são 

lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento pela 

média, de acordo com o que estabelece a legislação. Eis o teor do artigo 

85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL: Art. 85. A realização da 

leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser 

efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: (...) II – Leitura 

plurimensal, observado o disposto no art. 86; Art. 86. Em unidades 

consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode 

efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. § 

1° A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação 

aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do 

processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. § 2° Caso o 

consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário 

previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, 

conforme disposto no art. 89. § 3° A distribuidora deve realizar a leitura no 

ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 

(dois) ciclos consecutivos.” Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o 

faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, 

conforme o caso, observado no art. 86. Assim, constata-se a flagrante 

irregularidade praticada pela Reclamada cobrando o consumo de 5590 

KW, exorbitante para uma residência, 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 5590 Kw indicada na mencionada fatura, que deverá ser 

revista e calculada de acordo com o REAL CONSUMO do autor. As 

cobranças a partir do mês de Junho/2017 apresentam-se compatíveis, 

verifico que a empresa cessou a cobrança por média mínima e começou a 

aferir o real consumo. Assim, por corolário lógico, deverá a Reclamada 

rever somente a fatura do mês de Maio/2017, de 5590 kWh, no valor de R$ 

2.622,38 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), 

com vencimento 15/05/2017. Reconhecida a falha na prestação do serviço 

que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. 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 parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação servirá 

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. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para: DECLARAR 

inexigível a fatura de 5590 kWh, no valor de R$ 2.622,38 (dois mil 

seiscentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), com vencimento 
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15/05/2017. CONDENAR a reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três 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 (Súmula 54 STJ). CONFIRMAR a 

tutela deferia no Id n° 8268509. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade ao reclamante. 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 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, 06 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito [1] http://www.sitengenharia.com.br/tabelaenergia.htm [2] 

D i s p o n í v e l : 

file:///C:/Users/34935/Downloads/documento_extrato1249522_06_02_201

8.pdf
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010006-79.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NAHY GOMES DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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. 

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 autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais, em síntese, aduziu o proponente NAHY GOMES DE 

MORAES que desconhece a restrição em seu nome por uma suposta 

dívida contraída junto à requerida, no valor de R$69,80 (sessenta e nove 

reais e oitenta centavos), incluída junto aos órgãos protetivos desde a 

data de 07/12/2015. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano 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. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Saliento que as faturas acostadas por si só não comprovam 

a contratação realizada diretamente pela autora. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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$ 

3.000,00 (três 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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 
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inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três 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 (Súmula 54 STJ) . 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$69,80 (sessenta e 

nove reais e oitenta centavos), incluída junto aos órgãos protetivos desde 

a data de 07/12/2015.; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). 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 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, 07 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000139-84.2017.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITO ALVES 

ALVARENGA REQUERIDO: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Ressalto que nos Juizados Especiais ocorre a confissão ficta se 

a parte reclamada deixar de apresentar sua defesa, nos termos do art. 20 

da Lei 9099/95. No caso vertente a Reclamada incorreu em confissão 

ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar os 

documentos acostados à petição inicial pelo Reclamante. Salienta-se que 

os documentos apresentados pelo Reclamante comprovam com saciedade 

que solicitou o cancelamento da compra, e, que por isso não houve a 

entrega do bem, demonstrando, também que foi realizado o desconto das 

parcelas no cartão de crédito. O Reclamado por sua vez não apresentou 

nenhum documento que comprove que houve o estorno do valor pago pelo 

produto no cartão de crédito do Reclamante, não tendo se desincumbido 

do ônus probatório que lhe competia (art. 373 II do CPC). Desta feita, 

verifica-se que houve falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada, tendo em vista que efetuou cobrança de valores 

correspondentes a produtos que foram cancelados e não foram 

entregues ao reclamante, havendo flagrante falha nos serviços 

prestados, devendo reparar os danos materiais e morais a ele causados, 

pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Ressalta-se que o valor a ser restituído ao reclamante no importe de R$ 

470,00 (quatrocentos e setenta reais) deve ser restituído em dobro nos 

termos do art. 42, § Único do Código de Defesa do Consumidor. Resta, 

também, evidente o descaso e desrespeito que foi empregado no 

atendimento aos consumidores pelo Reclamado, fato este que ultrapassa 

o mero aborrecimento, devendo, portanto, indenizar os Reclamantes pelos 

danos morais experimentados. Corroborando: “SUMÁRIO. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESISTÊNCIA DE 

COMPRA DE PRODUTO. COBRANÇA LEVADA A EFEITO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO 

QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR EM VALOR CONDIZANTE COM OS 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE 

ATENDER AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. DEVE O 

VALOR PAGO PELO O PRODUTO, SER RESTITUÍDO, EM DOBRO, 

CONFORME INTELIGÊNCIA DO § ÚNICO, DO ARTIGO 42, DO CDC. Recurso 

provido (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00079482520098190211 RJ 

0007948-25.2009.8.19.0211 (TJ-RJ) Data de publicação: 04/03/2015)”. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA a presente 

ação para: 1 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a título de restituição 

dos danos materiais no valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), 

já calculados em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) 

e acrescido de juros legais a partir do desembolso. 2 – CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o autor pelos danos morais por ela suportados em 

face da frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

(INPC) a partir desta decisão (sumula 54 do STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (sumula 362 STJ). 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 processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo -------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - 

____________________________________________________________ 

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. 

Chapada dos Guimarães, 07 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000250-68.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DELAYNE KARLA 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 

355, I do NCPC. OPINO pela rejeição da preliminar de aplicação da Súmula 

385 STJ, tendo em vista a preliminar confundir-se com o Mérito. Passo ao 

exame do mérito. A Reclamante postula a condenação do Reclamado a 

indenizá-la por danos morais em razão de ter inserido o seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito em 05/09/2016, no importe de R$ 101,07 

(cento e um reais e sete centavos) ao argumento de que efetuou compras 

na preposta do reclamado, sendo as referidas compras pagas conforme 

documentos constante dos autos, do qual requer ainda a exclusão do 

referido débito. Por sua vez, o Reclamado afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a Reclamante inadimplente, torna legítima a 

cobrança e a inserção dos dados da mesma nos cadastros de proteção 

ao crédito, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima, pugna 

pela aplicação da Súmula 385 do STJ e no mérito pela improcedência da 

ação. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 
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responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo leva à 

conclusão que a Reclamante se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, fazendo prova da 

origem do débito e devido pagamento da dívida que ensejou a inscrição do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, Logo, tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e o pagamento da 

dívida, via de consequência, que a inserção do nome da autora é indevida 

e deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal, além da 

procedência dos danos morais pleiteados. A empresa reclamada é 

diretamente responsável pela conduta dos seus prepostos, se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido 

pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Assim, tenho 

que a reclamada deve responder pelas conseqüências dos seus atos, 

qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de 

forma injusta. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por dano 

moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 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$ 3.000,00 (três 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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três 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 (05/09/2016) - (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 101,07 (cento e 

um reais e sete centavos), discutido nos autos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___________________________________________________ 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, 07 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRINDINA ANA RODRIGUES 17337569149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (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: 

1000170-07.2017.8.11.0024 REQUERENTE: IRINDINA ANA RODRIGUES 

17337569149 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu 

que na data de 22/12/2016 tentou realizar cancelamento através do 

protocolo n° 2016778275377, afirma que chegou uma cobrança de 

R$70,29 (setenta reais e vinte nove centavos) valor que não reconhece 

como devido. A reclamada por seu turno alega que o valor é referente a 

utilização proporcional da linha, ou seja, no ato de faturamento até a data 

de cancelamento gerou saldo remanescente. 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. 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. 

Incumbe à autora provar o fato constitutivo de seu direito. Entretanto, no 

caso em apreço, vê-se que a parte reclamante não logrou êxito em 

comprovar a irregularidade da cobrança, conforme se denota a empresa 

efetuou o cancelamento dia 26/12/2016 após faturar os valores faltantes e 

anotou que houveram protestos feitos diretamente ao PROCON para que a 

empresa cancelasse o plano de forma urgente. O reclamante entrou em 

contato dia 27/01/2017 e a fatura sofreu reajuste extrajudicial de R$ 11,89 

(onze reais e oitenta e nove centavos), em 27/01/2017, passando a custar 

apenas R$ 58,39 (cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), saldo 

proporcional a utilização dos serviços. A reclamada esclareceu que se 

encontra em aberto o débito e que notificou a autora em 06/02/2017, a 

cobrança por sua vez, não resultou em uma inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito pela requerida, não tendo a autora sofrido 

negativação de crédito. Sobre o tema está pacificada a questão: TJ-MT - 

Apelação APL 00436792420108110000 43679/2010 (TJ-MT) Data de 

publicação: 20/08/2010 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONE CELULAR 

- MUDANÇA DE PLANO PÓS-PAGO PARA PRÉ-PAGO - FATURA 

PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO INADIMPLIDA - NEGATIVAÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LÍCITA - INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. O consumidor é 

responsável pelo pagamento das faturas telefônicas mensais relativas ao 

período em que o serviço foi efetivamente prestado. Configurada a sua 

inadimplência, é lícita a sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

não dando ensejo ao alegado dano moral indenizável. (Ap 43679/2010, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 10/08/2010, Publicado no DJE 20/08/2010) J-RS - Recurso Cível 

71007025844 RS (TJ-RS) Data de publicação: 18/12/2017 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ALEGADA 

COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO. FATURA PROPORCIONAL AO 

PERÍODO ANTERIOR AO CANCELAMENTO E À UTILIZAÇÃO ACIMA DO 

CONTRATADO. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES QUE SE MOSTRA REGULAR. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007025844, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

15/12/2017). A fatura proporcional é regular, logo, inexiste a configuração 
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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. Desse modo, não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. Não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). 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 a tutela deferida no Id n° 5500718. 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 

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 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, 07 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (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 Número do Processo: 

1000439-46.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALESSANDRA CRISTINA 

GONCALVES KURCHINSKI REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. O 

processo deve ser extinto. A Promovente manejou ação de obrigação de 

fazer em face da Promovida, sobre a pretensão de esclarecer quem vem 

realizando ligações utilizando-se de número privado, pois tais ligações têm 

por objetivo ilícito de extorsão e ameaça contra a Promovente. Alega que 

se dirigiu a loja da reclamada com intenção de saber os dados cadastrais 

das linhas que estão ligando, porém houve recusa no fornecimento da 

informação. Conclui-se, pois, que a parte reclamante deduz pretensão 

eminentemente à antecipação de prova. Isso porque, embora a parte 

autora nomine sua ação de obrigação de fazer, na verdade o objeto 

compreende procedimento autônomo de produção antecipada de provas, 

visando obter documentos junto à empresa reclamada. "EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS. 1. No 

âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de exibição de 

documentos, formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa, 

deve ser realizado por meio de produção antecipada de provas. 2. Cabe à 

parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as 

razões que justifiquem a necessidade da antecipação e mencionando com 

precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Recurso não 

provido."(TJSP, Apelação n. 1002136-54.2017.8.26.0196, 14ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 06.06.2017) A quebra de dados 

cadastrais pretendida pela autora somente pode ser realizada por 

procedimento ordinário, vejamos: DECISÃO: ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em julgar 

procedente o presente conflito, para declarar competente para o 

processamento e julgamento do presente caderno processual o Juízo de 

Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba, nos termos do voto do 

relator. EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO COMUM 

E JUIZADO ESPECIAL - SUPOSTA OCORRÊNCIA DOS CRIMES PREVISTOS 

NOS ARTIGOS 139 E 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - DELITO 

COMETIDO POR MEIO DA REDE SOCIAL DENOMINADA FACEBOOK - 

AUTORIA DESCONHECIDA - NECESSIDADE IMPERIOSA DE QUEBRA DE 

SIGILO DE DADOS CADASTRAIS DE CONTA UTILIZADA PARA A PRÁTICA 

DO ILÍCITO - COMPETÊNCIA DESLOCADA AO JUÍZO COMUM, DIANTE DA 

COMPLEXIDADE DO FEITO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES 

DO JUIZADO ESPECIAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE SOBREPÕE 

AO FATO DO CRIME SER DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PARA FINS 

DE FIXAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE - CONFLITO CONHECIDO E 

JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

DA 1ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA. (TJPR - 2ª C.Criminal em Composição 

Integral - CC - 1640866-3 - Curitiba - Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime 

- - J. 16.03.2017) A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, 

que: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à 

celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, razão 

pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado 

especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade. De acordo com o inciso II do 

artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta 

Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; Portanto, o da 

incompetência absoluta sete juizado é medida que se impõe, a fim de 

salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, razão por que 

há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar de 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, julgo 

EXTINTO o presente feito sem julgamento de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas 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 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, 07 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELENI SILVERIO DA SILVA 93264640163 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (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: 

1000016-86.2017.8.11.0024 REQUERENTE: HELENI SILVERIO DA SILVA 

93264640163 REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 
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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 se encontra devidamente instruído para julgamento. 

ADMISSIBILIDADE Da admissibilidade da empresa pleitear em juízo está 

estabelecida na Lei nº 9.099/95 em seu artigo 8° conforme redação 

abaixo: § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado 

Especial: II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; A autora é empresária 

individual, nos termos da documentação acostada a exordial fica 

evidenciado que não há vícios quanto a Microempresa configurar como 

parte reclamante no polo ativo da demanda. Passo a análise do MÉRITO. 

Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, em síntese, afirma 

a empresa autora ter celebrado contrato adquirindo o plano “Internet Box 

5GB Emp 4G” pelo valor mensal de R$33,24 (trinta e três reais e vinte e 

quatro centavos), aduz a promovente que recebeu em setembro/16 a 

cobrança no valor de R$ 98,70 (noventa e oito reais e setenta centavos), 

a qual pagou entendendo ser também referente ao mês de agosto/16, uma 

vez que a fatura estava inadimplida. Entretanto, alega que em outubro de 

2016 teve os serviços contratados suspensos e, em contato com a 

empresa, foi informada que a interrupção se deu em razão da 

inadimplência da fatura do mês de Agosto/2016. A reclamada afirma que a 

suspensão ocorreu por falta de pagamento, requer seja desconsiderado 

qualquer dano por não existir ilícito na ação da empresa. 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. 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. Incumbe à autora provar o fato constitutivo de seu 

direito. Entretanto, no caso em apreço, vê-se que a parte reclamante não 

logrou êxito em comprovar a irregularidade da cobrança, a autora acostou 

os seguintes comprovantes: MOMENTO DO PAGAMENTO PAGAMENTO 

EFETUADO VENCIMENTO VALOR Atraso 03 dias 28/11/2016 25/11/2016 

R$18,27 Atraso 11 dias 06/05/2016 25/04/2016 R$34,03 Pagamento 

antecipado 18/01/2016 25/01/2016 R$34,11 Atraso 16 dias 10/08/2016 

25/07/2016 R$49,25 Atraso 16 dias 11/07/2016 25/06/2016 R$40,01 

Atraso 11 dias 06/06/2016 25/05/2016 R$34,03 Atraso 12 dias 06/04/2016 

25/03/2016 R$33,24 O comprovante de pagamento da fatura do mês 08 e 

09/2016 não foi acostada a exordial, as alegações da autora não se 

sustentam por falta de documentação. A autora alega que no mês de 

Setembro/2016 recebeu fatura com valor superior, considerou então que a 

fatura do mês de Agosto/2016 estaria inclusa, porém observo que a parte 

contratou o plano no valor de R$119,90 (cento e dezenove reais e 

noventa centavos) com desconto por 24 meses no valor de R$55,00 

(cinquenta e cinco reais), iniciou a vigência na data de 10/07/2014 e teve 

encerramento coincidente com episódio. Insta pontuar, que a fatura com 

vencimento em 25/08/2016 não foi recolhida sendo devida a cobrança 

realizada pela reclamada, assim como licita a suspensão dos serviços. 

TJ-RS - Recurso Cível 71007017536 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

18/12/2017 Ementa: CONSUMIDOR. SKY. ATRASO NO PAG AMENTO. 

BLOQUEIO DO SINAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, 

APÓS A DEVIDA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Trata-se de ação de indenização por dano moral, onde 

relata a parte autora que possui contrato de prestação de serviços de TV 

por assinatura junto a ré, e que devido ao atraso no pagamento o sinal foi 

bloqueado. Porém, mesmo com a liquidação do débito o sinal não voltou tão 

prontamente quanto o bloqueio. Diz ter entrado em contato com a central 

de atendimento da demandada diversas vezes, com o intuito de resolver a 

questão, mas nada foi resolvido. Um dos funcionários da ré chegou a lhe 

dirigir palavras ofensivas. Sobreveio a sentença de improcedência e 

recurso do autos. Não assiste razão ao recorrente. Embora tenha ficado 

alguns dias sem sinal de televisão, tal circunstância não configura lesão à 

direito de personalidade. Também não restou configurada a alegada 

ofensa no fato de o autor ser lembrado pelo call center da ré de que a 

origem da suspensão do sinal fora o não pagamento da mensalidade. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007017536, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 13/12/2017). O atraso do 

adimplemento contratual gera correções e ônus, situação corriqueira e 

normal nas relações consumeristas. 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. Desse modo, não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. Não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). 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. 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 Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

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, 07 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-04.2017.8.11.0024
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AMANDA CRISTINA SANTOS DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 

1000403-04.2017.8.11.0024 REQUERENTE: AMANDA CRISTINA SANTOS 

DA GUIA 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 se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor 

são improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos materiais e morais c.c repetição de 

indébito, em síntese, afirma a parte autora que tem um contrato de 

prestação do serviços junto a reclamada, todavia, alega que foi cobrada 

em duplicidade referente a fatura do mês de Março de 2017. Aduz que 

recebeu carta de cobrança referente ao débito de R$ 45,18 (quarenta e 

cinco reais e dezoito centavos) montante que já se encontrava quitado, 

requer a repetição de indébito dos valores supostamente cobrados em 

dobro. A reclamada afirma que a não inseriu a parte no SPC, que a carta 

enviada foi apenas um aviso, assim como aduz que os valores pagos são 

referentes as contas de Fevereiro e Março/2017, ao contrário do que a 

autora alega. Por fim, requer seja desconsiderado qualquer dano por não 

existir ilícito na ação da empresa. 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, 
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inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 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. Incumbe à 

autora provar o fato constitutivo de seu direito. Entretanto, no caso em 

apreço, vê-se que a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a 

irregularidade da cobrança, a autora acostou os seguintes comprovantes: 

MÊS DE REFERÊNCIA VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR 

03/2017 03/04/2017 04/04/2017 R$45,18 03/2017 15/03/2017 15/03/2017 

R$24,92 05/2016 – 06/2016 20/06/2016 04/06/2016 R$24,50 08/2016 

13/08/2016 15/08/2016 R$44,87 09/2016 – 10/2016 20/10/2016 20/10/2016 

R$54,40 11/2016 22/11/2016 24/11/2016 R$46,60 Insta salientar, que a 

empresa acosta extrato e informa que a fatura reemitida no mês de 

referência 03/2017 se trata de pendência financeira existente no mês de 

Fevereiro/2017, no montante de R$24,92 (vinte quatro reais e noventa e 

dois centavos), situação que não foi impugnada através de documentação 

pela autora. Sobre a carta enviada, consigno que a empresa apenas 

realiza cobrança no valor do débito em aberto na data de 02 de Abril de 

2017, não fica comprovada a suposta inserção no Cadastro de Proteção 

ao Crédito como aduzido pela promovente. A carta enviada é apenas um 

aviso e que consta os seguintes ditames “Caso o débito já tenha sido 

quitado, favor desconsiderar este aviso”, é clarividente que se trata de 

mera cobrança, não ensejando qualquer dano a autora. Nesse sentido: 

TJ-MT - Apelação APL 00063832120158110055 15581/2017 (TJ-MT) Data 

de publicação: 28/03/2017 Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - 

AÇÃO DE REPETIÇÃO POR INDÉBITO - PROVA - CONHECIMENTO PARCIAL 

DA ILEGALIDADE - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - ARTIGO 373, INCISO I DO 

CPC - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO - 

INEXISTÊNCIA. Recurso conhecido e desprovido. 1. O ônus da prova em 

relação a cobrança indevida é de quem alega. Não demonstrando a 

ilegalidade total do valor, não se acolhe a totalidade da pretensão. 

Acolhendo-se parte, decota-se do montante para se chegar ao valor 

exato. 2. Apurando-se o exato valor não se fala em devolução em dobro 

se não demonstrado dolo do estabelecimento que assim procede. “O 

entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do 

indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé” (STJ, 

AgRg no Ag 570214/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJ 28/06/2004). 3. 

Mera cobrança de valores indevidos se trata de mero aborrecimento do 

cotidiano e perfeitamente previsível nas relações contratuais. Questão 

que, se reconhecida, banalizaria o conceito de dano moral, correta é a 

decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, nega o 

pagamento desta verba pretendida de forma surreal. (Ap 15581/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017) TJ-MT - Apelação APL 

00248254820138110041 50221/2014 (TJ-MT) Data de publicação: 

12/08/2014 Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MERA 

COBRANÇA INDEVIDA – DISSABOR – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO 

NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber cobrança de dívida 

quitada, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização 

por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, 

mormente porque não houve qualquer mácula, sequer a inscrição do seu 

nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa 

que violasse seus direitos de personalidade. (Ap 50221/2014, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 06/08/2014, Publicado no DJE 12/08/2014) Por fim, incabível a repetição 

de indébito de um montante quitado de uma cobrança regular da 

reclamada. 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. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). 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. 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, 07 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-37.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FEDERICI (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: 

1000168-37.2017.8.11.0024 REQUERENTE: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

REQUERIDO: VERONICA FEDERICI 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. Passo a análise do MÉRITO. GRATUIDADE A reclamada se 

apresenta nos autos assistida pela defensoria pública, assim como alega 

estar desempregada e recebendo informalmente R$1.000,00 (mil reais) por 

mês, dessa feita, comprovada a hipossuficiência defiro a benesse da 

gratuidade. ADMISSIBILIDADE Da admissibilidade da empresa pleitear em 

juízo está estabelecida na Lei nº 9.099/95 em seu artigo 8° conforme 

redação abaixo: § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: II - as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

A autora é instituição de educação infantil conforme documentação 

acostada na exordial, fica evidenciado que não há vícios quanto a parte 

reclamante no polo ativo da demanda. Os pedidos do autor são 

procedentes. Trata-se de ação de cobrança, alega que a reclamada 

possuía um débito de R$ 11.000,00 (onze mil reais) na data de 22 de 

fevereiro 2016, correspondente aos estudos de seu filho de anos 

anteriores, sendo realizado um termo de acordo e parcelamento de débito. 

Sustenta que a reclamada efetuou o pagamento total de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), restando à época o débito de R$ 7.500,00 (sete mil 

e quinhentos reais). Assevera que no ano de 2016 contratou novamente 

os serviços da reclamante, conforme contrato de prestação de serviço 

anexo, efetuando apenas o pagamento das mensalidades de janeiro e 

fevereiro do citado ano. A reclamada alega que reconhece a dívida e 

deseja realizar acordo parcelando a cobrança. Pois bem. No caso em 

comento, alega o Reclamante que tentou receber os valores e que todo 

esforço não surtiu efeito. A reclamada confessa a dívida e alega 

dificuldades financeiras para quita-la. “...A reclamada reconhece a 

existência do débito, porém cumpre salientar que a reclamada nunca agiu 

com má-fé, e por circunstância adversa que acometeu à sua família ficou 

impossibilidade de arcar com o quanto convencionado entre as partes por 

meio do acordo”. Verifico que houveram inúmeras oportunidades de as 

partes realizarem acordo, porém a ré se quedou inerte demonstrando 

nítido descaso na conciliação. Outrossim, ressalto que o autor esclareceu 

que não tem a intenção de receber de forma fracionada o valor, sendo 

que por muito tempo tentou receber amigavelmente a dívida. Ademais, 

verifico que os documentos carreados aos autos são suficientes para um 

decreto condenatório favorável à parte autora. No presente caso, há 

documentos comprobatórios da dívida, assim como a confissão da parte 
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reclamada, entendo serem estes documentos suficientes para corroborar 

com o alegado na exordial, sendo, portanto, impositiva a condenação do 

promovido ao pagamento do montante provado através da documentação 

acostada. DISPOSITIVO Assim, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para 

CONDENAR a promovida, ao pagamento do saldo remanescente do acordo 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) acrescido de 20% (vinte por 

cento) de multa do valor restante, nos termos do acordo firmado, 

calculado com juros legais (simples) de mora de 1% ao mês, e correção 

pelo INPC/IBGE, a partir da data de descumprimento. DETERMINO o 

pagamento de R$5.201,00 (cinco mil, duzentos e um reais), referente a 10 

mensalidades de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) e 01 

parcela de material (apostila) no valor de R$451,00 (quatrocentos e 

cinquenta e um reais), excluindo os valores honorários incabíveis nessa 

fase, montante calculado com juros legais (simples) de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, multa contratual de 2% (dois por cento) ao mês e 

correção pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento de cada parcela. DEFIRO 

o benefício da assistência judiciária a reclamada. Deixo de condenar a 

Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. 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, 07 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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: 

1000311-26.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARILI BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. O processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Trata-se declaratória de inexistência 

de débitos c.c indenização por danos morais e materiais, alegando ter 

descoberto a existência de restrição em seu nome junto à Reclamada. 

Afirma que desconhece o débito no valor de R$51,65 (cinquenta e um 

reais e sessenta e cinco centavos), motivo pelo qual requereu a 

procedência dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento de indenização 

por danos morais devido inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito equivocadamente. Afirmou que tal fato ocasionou danos morais, 

motivo pela qual requereu a procedência do pedido e a consequente 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelos danos 

sofridos. Observa-se nos autos que o processo n º 

1000302-98.2016.8.11.0024 foi julgado extinto, (ID 5550591), pois a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

sem justificativa prévia, assim foi condenada ao pagamento das custas 

processuais, conforme prevê o Enunciado nº 28 do Fonaje. Insta salientar, 

que o autor discutiu exatamente o mesmo débito, contra a mesma parte e 

que de forma repetida vem propor NOVAS ações contra a parte. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte, não recolhendo os valores devidos, sendo, portanto, 

impedida de propor nova ação sem o recolhimento das custas devidas, de 

acordo com o que dispõe o artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, senão vejamos: “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve 

o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2º. A petição 

inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do 

depósito das custas e dos honorários de advogado.” Isto posto, e com 

fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não 

promover a diligência que lhe competia. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. A intimação 

deverá ocorrer via patronos das partes. Após o transito em julgado, ao 

arquivo com as baixas 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 pelo 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, 07 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BUENO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (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 Número do Processo: 

1000337-24.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JUAREZ BUENO PACHECO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 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. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, 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. A reclamada alega que a parte é 

detentora de posses, nos seguintes termos: “...O autor exerceu cargo de 

Secretário de Finanças do Município, bem como o cargo de Secretário de 

Obras e de Administração na gestão anterior, assim por exigência legal 

apresentou declaração de bens, através da qual confirma ser proprietário 

de 02 (duas) casas em Cuiabá, 1 (um) Barracão em Chapada dos 

Guimarães, 01 ( uma) fazenda na Água Fria, 04 (quatro) camionetes, 02 ( 

dois) Fiat Uno , 01 (uma) moto 300”. O autor não junta prova de sua 

condição financeira para rebater as alegações, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. Trata-se de ação de cobrança promovida por 

Juarez Bueno Pacheco contra Município de Chapada dos Guimarães – MT. 
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Relata ao autor que foi nomeado por meio de portaria para os seguintes 

cargos sendo exonerado em 01/01/2017: - Portaria n° 85/2014 – 

Secretário de Finanças do Município – 16/06/2014 - Portaria n° 86/2014 – 

Secretário Interino de Administração do Município – 16/06/2014 - Portaria 

n° 094/2015 – Secretário de Gestão Urbana – 11/08/2015 - Portaria n° 

049/2015 – Secretário de Administração – 02/03/2015 - Portaria n° 

030/2015 – Secretário de Finanças – 25/02/2015 Aduz que após a 

exoneração o reclamado não quitou com o pagamento das verbas 

supostamente devidas, referentes a 03(três) férias vencidas e 1/3 de 

férias, por assim ser, requereu a procedência da demanda e, condenação 

do ente ao pagamento das verbas após a rescisão. Por outro turno o 

Município, em contestação, arguiu serem indevidas verbas rescisórias 

uma vez que, em considerando o vínculo como de caráter 

jurídico-administrativo, e, por assim ser, pugnou pela improcedência do 

pleito. Pois bem. A Constituição da República estabeleceu como regra para 

ingresso no serviço público o concurso público, porém ressalvou para os 

cargos em comissão. Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I – (...) II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; Diferentemente dos cargos providos 

mediante concurso público, os cargos em comissão e as funções de 

confiança são aqueles vocacionados para serem ocupados por pessoa 

de confiança da autoridade competente para preenchê-los, sendo 

admissíveis e exoneráveis ad nutum, ou seja, livremente através da 

discricionariedade do gestor. Ao que se refere a análise das verbas, 

tenho que o décimo-terceiro salário e o adicional de férias são direitos 

sociais garantidos pela Constituição da República, vejamos: Art. 7º São 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com 

base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XVII - 

gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 

que o salário normal; O texto do artigo acima faz referência a 

“trabalhadores”, levando-nos a cogitar que fariam jus aos mencionados 

direitos apenas os trabalhadores da iniciativa privada. Todavia o artigo 39, 

§3° da Constituição, estende expressamente aos servidores públicos. 

Dessa forma, os ocupantes de cargos comissionados e funções de 

confiança, também gozam de mencionados direitos, tendo em vista 

pertencerem ao rol dos ocupantes de cargos públicos. Mencionados 

cargos possuem natureza administrativa, podendo ser admitidos e 

exonerados ad nutum, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de 

vínculo de emprego. Por ter esta natureza peculiar, os detentores de 

cargos comissionados não têm direito às seguintes verbas rescisórias: 

aviso prévio, FGTS, multa de 40% sobre o FGTS, e guias de 

seguro-desemprego. Diferentemente, o décimo terceiro salário e o terço 

de férias têm natureza salarial e por isso devem ser pagas indistintamente 

aos ocupantes de cargo público, assim compreendidos também os cargos 

de confiança. O Autor faz juz na cobrança ao pagamento de férias, 

verbas estas também devidas aos servidores ocupantes de cargo em 

comissão conforme disposto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição 

Federal. Diante das provas constantes dos autos verifica-se que o autor 

trabalhou efetivamente para o Município de Chapada dos Guimarães no 

período aquisitivo ao gozo de férias de 2014 a 2017. O ente público não 

provou o pagamento das aludidas verbas. Assim, nada mais justa a não 

ser a condenação do ente público municipal a arcar com o pagamento das 

férias, acrescidas de 1/3, em favor do autor, nesse sentido milita a 

jurisprudência pátria: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 

ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ E TJ/RN. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA 

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. 

FÉRIAS E 13º"S SALÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS. ARTIGOS 7º, VIII e XVII, E 

39, § 3º, DA CF/88. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO INADIMPLENTE. 

SENTENÇA CONFIRMADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (TJRN, Apelação 

Cível e Remessa Necessária nº , Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, 

Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgamento: 07/04/2008). Embora tenha 

existido um vínculo de labor com o ente público, aos que exerceram cargo 

comissionado apenas são devidas as férias vencidas e proporcionais, 

mais o terço de férias, bem como que o 13º salário. A característica dos 

cargos em comissão, na forma prevista na ressalva do inciso II do artigo 

37 da Constituição Federal, é a livre exoneração. Assim, o vínculo que se 

estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de 

cargo em comissão tem caráter precário e transitório, não fazendo jus aos 

depósitos do FGTS. Referente o tema o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso definiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E 

EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS VERBAS 

RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E CONTAGIO DE 

DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO – 

INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O ocupante 

de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o 

inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de 

qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo. “Pela própria 

natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado direito ao 

recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 149156/2012, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). Não comprovado a 

atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da atividade laboral, 

não cabe falar em indenização por dano moral. (Ap 8174/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015) O autor pleiteia as seguintes verbas: PEDIDO 

ENQUADRAMENTO Férias CABÍVEL – direito social 1/3 Férias CABÍVEL – 

direito social O primeiro cargo foi assumido em 16/06/2014, senão 

vejamos: Início do período aquisitivo Fim do período aquisitivo PERÍODO 

VALORES 16/06/2014 16/06/2015 2015 – 2016 Férias dobradas + 1/3 de 

férias dobradas Férias vencidas: R$5.000,00 1/3 sobre férias vencidas: 

R$1.666,67 TOTAL: R$13.333,34 reais 16/06/2015 16/06/2016 2016 – 

2017 Férias dobradas + 1/3 de férias dobradas Férias vencidas: 

R$5.000,00 1/3 sobre férias vencidas: R$1.666,67 TOTAL: R$13.333,34 

reais 16/06/2016 Proporcional – exoneração 01/01/2017 Férias de 07 

meses Proporcional simples + 1/3 de férias simples e proporcional Férias 

proporcionais (7/12): R$2.916,67 1/3 sobre férias proporcionais: R$972,22 

TOTAL: R$3.888,89 reais O direito individual às férias é adquirido após o 

período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço 

constitucional independente do exercício desse direito. A ausência de 

previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço 

constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que 

não usufruíram férias. O não pagamento do terço constitucional àquele 

que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por 

não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a 

saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao 

acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no 

momento correto. Nos fundamentos exarados, opino pelo acolhimento 

parcial da pretensão autoral para determinar o pagamento das 02 (duas) 

férias não gozadas na forma dobrada e adicional de 1/3 de férias 

dobrada, assim como reconheço o direito de 7/12 férias proporcional que 

deverá ser paga na foram simples e adicional de 1/3 de férias simples, 

rejeito os demais pedidos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos, para CONDENAR o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao 

pagamento das 02 (duas) férias não gozadas na forma dobrada e 

adicional de 1/3 de férias, assim como reconheço o direito de 7/12 férias 

proporcional que deverá ser paga na foram simples e adicional de 1/3 de 

férias simples, montante no total de R$30.555,57 (trinta mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), valores estes a 

serem atualizados conforme índice INPCE – IBGE e juros simples de mora 

de 1% ao mês, a contar da data em que era para ter sido realizado o 

efetivo pagamento. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 
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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, 08 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-49.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIKA CATARINA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO SANTOS OAB - MT0010799A (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000303-49.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ZULEIKA CATARINA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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 que demonstram a incorporação societária, defiro o pedido 

de mudança do polo passivo para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do 

autor são procedentes em parte. Trata-se de ação de repetição de 

indébito c.c danos materiais e morais promovida por ZULEIKA CATARINA 

DE QUEIROZ em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Em síntese, 

aduziu que contratou os serviços da reclamada para instalação dos 

serviços de TV Pré Pago e em Julho de 2016, a Requerente cadastrou seu 

cartão de crédito para cobrança de 12 (doze) parcelas de R$35,90 (trinta 

e cinco reais e noventa centavos). Alega a autora que nunca foram 

instalados os serviços e que solicitou cancelamento, sendo que foram 

debitadas as parcelas até a 11/12 em seu cartão e que não houve 

cumprimento da liminar deferida. A reclamada afirma de forma genérica 

que não há danos a parte promovente. 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. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que a parte utilizou os serviços e 

que a cobrança é devida, vislumbro que a tela sistêmica acostada à 

defesa corrobora as alegações da promovente. O documento juntado pela 

reclamada afirma que a instalação estaria aguardando habilitação e 

reconhece o valor recebido. Dessa feita, entendo ser procedente a 

repetição de indébito do valor de R$ 394,90 (trezentos e noventa e quatro 

dias e noventa centavos) em dobro no montante de R$789,80 (setecentos 

e oitenta e nove reais e oitenta centavos) debitados indevidamente da 

conta da promovente. Visto que, a jurisprudência entende que o dano 

material não se presume, dependendo de prova robusta do prejuízo 

patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo 

causal, é medida de rigor a devolução, dobrada por se tratar de cobrança 

de serviço que não foi ao menos instalado na residência da autora. 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 cumprir a oferta anunciada e 

acordada entre as partes. Ora, se a reclamada utiliza como um dos 

fatores atrativos ao consumidor com ofertas tentadoras, e a sua recusa 

em se abster de cobrar por serviço não prestado, cria, sim, danos morais 

porquanto faz com que este suporte constrangimentos indevidos. 

Ademais, diversas foram às tentativas da 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. 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. 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. Havendo falha na prestação do serviço, os danos 

materiais e morais devem ser ressarcidos. Quanto ao pedido de danos 

morais, entendo pela procedência, porque a promovente demonstrou que 

vem buscando solucionar a situação administrativamente e judicialmente e 

não obtém êxito, assim, a falta de presteza da parte promovida com 

certeza gerou-lhe mágoa e transtornos que não são confundíveis com o 

mero aborrecimento do cotidiano. Para fixação do valor do dano moral 

devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Assim 

comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito pela 

reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

sem olvidar a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 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 - (Súmula 54 STJ). CONDENAR a parte a restituir o valor de 

R$789,80 (setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) já 

calculado em dobro, referente a 11 parcelas cobrados indevidamente no 

cartão da promovente, corrigidos monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do desembolso de cada parcela - (súmula 43 do STJ). 

RETIFICO o polo passivo da demanda para constar a empresa SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. CONFIRMO a tutela antecipada. 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 

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 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, 08 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 Número do Processo: 

1000293-05.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADNA SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO 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, porém não acosta nenhum 

comprovante. 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 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em 

parte. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos materiais 

e morais promovida em face de CLARO S.A, solicitando o cancelamento 

da dívida no valor de R$ 63,18 (sessenta e três reais e dezoito centavos), 

incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 27/07/15. Alega que 

não reconhece o débito cobrados, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. 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 telas 

sistêmicas da contratação. 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. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Insta pontuar, que as faturas apresentadas estão 

em nome diverso, apesar do suposto erro de digitação não foi 

apresentado qualquer áudio de contração ou outro documento para 

corroborar com a defesa. O fato do endereço ser o mesmo da autora 

poderia provar o nexo de causalidade se a alegação viesse acompanhada 

de demais provas. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 

6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a 

requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° 

do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, 

motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus 

produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta.Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, a existência de outros registros em nome da parte, 

posteriores ao discutido nos autos, não afasta a condenação por dano 

moral, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório. 

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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte 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 

(Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

63,18 (sessenta e três reais e dezoito centavos), incluída junto aos 

órgãos protetivos desde a data de 27/07/15; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). 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, 08 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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EMBRATEL 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, porém não acosta nenhum comprovante. 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 autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR Em razão 

da Operação de Incorporação da sociedade EMBRATEL S.A , pela 

empresa CLARO SA, aprovada em Assembleia Geral da Incorporadora na 

data de 18/12/2014, determino a retificação do polo passivo da demanda 

para constar “CLARO S.A. - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 40.432.544/0001-47”. Acolho a preliminar, passo à 

analise do MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais em face de EMBRATELS.A. Em síntese, aduziu o 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 72,09 (setenta e dois reais e 

nove centavos), inscrita em 06/04/2015. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano 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. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Insta salientar, que a reclamada anexa somente telas 

sistêmicas. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. O fato da instalação ser no mesmo endereço da 

exordial poderia provar o nexo de causalidade se estivesse acompanhado 

de áudio ou demais documentos que sustentassem as alegações. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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$ 

3.000,00 (três 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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três 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 (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 72,09 (setenta e 

dois reais e nove centavos), inscrita em 06/04/2015, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; ACOLHO a 

preliminar e determino a retificação do polo passivo da demanda para 

constar CLARO S.A. - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 40.432.544/0001-47. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). 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 pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 08 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 448 de 788



Processo Número: 1000272-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (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: 

1000272-29.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADEMAR JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MARISA LOJAS 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, porém não acosta 

comprovação da hipossuficiência nos autos. 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 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. VALOR DA CAUSA Conforme se denota a parte reclamante 

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”. No mesmo artigo do Código de Processo 

Civil estabelece: “§ 3 o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor 

da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O 

reclamante requer condenação em danos morais de 40 salários determino 

de ofício a modificação do valor de causa para R$37.480,00 (trinta e sete 

mil quatrocentos e oitenta reais). Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos 

do autor são improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais, em síntese, 

aduziu o proponente que sofreu constrangimento ao tentar efetuar 

compras no comércio local, informa que foi inserido em seu cadastro uma 

dívida no valor de R$ 499,32 (quatrocentos e noventa e nove reais e trinta 

e dois centavos), incluídos juntos aos órgãos protetivos desde a data de 

06/02/2016. Contudo, esclareceu que não reconhece as cobranças e que 

não foi intimada sobre a dívida, razão pela qual não se justifica a inserção 

de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. 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. 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 a relação contratual, na defesa a empresa 

acostas: - Contrato assinado pela parte autora; - Digitalização colorida dos 

documentos pessoais; - Extrato de pagamentos e utilização do cartão; 

Todavia, a parte NÃO nega a relação contratual, de maneira dúbia 

somente contesta a existência e procedência da dívida, sendo certo que a 

empresa comprovou a realização de uma compra parcelada na data de 

02/06/2015 e em contrapartida a autora não comprova o pagamento das 

cobranças da empresa, não há que se falar em negativação indevida. 

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 modificação do valor de causa para R$37.480,00 (trinta e 

sete mil quatrocentos e oitenta reais). 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, 08 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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: 

8010000-72.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ROBSON CARLOS DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 nenhum 

comprovante. 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 
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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. PRELIMINAR 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 face de Banco Bradescard S.A. Em apertada 

síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente, menciona que quitou todas as 

obrigações referente a relação jurídica 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 telas sistêmicas da contratação. 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. A reclamada acosta: - 

Digitalização colorida do RG da parte autora apresentado no ato da 

contratação; - Proposta de adesão – MAKRO assinada; - Faturas de 

13/04/2014 a 13/06/2016; Insta salientar, que a reclamante contratou 

pessoalmente cartão de crédito MAKRO VISA NACIONAL e realizou 

compras da data de 13/04/2014 a 13/06/2016, ou seja, por 02 anos 

consecutivos, que conforme se denota nas faturas anexadas a 

contestação, o promovente realizou compras e não adimpliu com suas 

obrigações. Todavia, a parte NÃO nega a relação contratual, de maneira 

dúbia somente contesta a existência e procedência da dívida, sendo certo 

que a empresa comprovou a utilização do cartão e em contrapartida o 

autor não comprova o pagamento das cobranças da empresa, não há que 

se falar em negativação indevida. 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, 08 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO GOMES LEITE (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 Número do Processo: 

1000251-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALUIZIO GOMES LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante. 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. A autora não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA 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. Rejeito a 

preliminar, passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as 

partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como 

prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo 

que patente a incidência das disposições protetivas previstas no diploma 

legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 
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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. Alega a Parte Autora, em síntese, que no dia 17/10/2016 a 

rede elétrica que abastece sua unidade consumidora n° 6/2110642-2 

supostamente foi afetada, o que teria perdurado 02 DIAS, incorrendo, 

assim, em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada nega as 

acusações, aduz que as alegações do Autor foram desenvolvidas à 

mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má prestação dos 

serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe competia Pois bem. 

Compulsando dos autos, verifico que a reclamada não juntou qualquer 

documento para contestar as alegações da parte autora. A parte autora 

faz prova de sua relação contratual e acosta várias conversas 

comprovando a irregularidade no fornecimento de energia, assim como 

alega que o fornecimento na cidade de Planalto da Serra é interrompido 

com frequência, gerando até uma condenação em vias de ação civil 

pública. Diante das alegações resta, portanto, analisar se a conduta da 

concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, mesmo que incontroversa a ocorrência de caso fortuito 

e a necessidade de realização do reparo, a demora de 40 horas para 

religação se mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na 

prestação do serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso 

reiteradamente define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E 

RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 

HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, 

INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE ALUGUEL DE 

GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO 

DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. 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. Ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas 

que houve uma falha generalizada por dois dias no fornecimento de 

energia do município, inicialmente devemos considerar que a população da 

cidade é de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores 

da empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/planalto-da-serra/panorama) Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte requerente, decorrente 

da suspensão do serviço de energia pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outras adversidades. A parte requerida é, 

sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá 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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor 

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

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. 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, 09 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA GOEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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 Número do Processo: 

1000271-44.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ELIANE DE OLIVEIRA GOEBEL 

REQUERIDO: CLARO 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. PRELIMINARES A 

ação já se encontra no nome da Claro S.A, não cabe a retificação nos 

autos. Em análise a defesa vislumbro que 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. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor 
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são improcedentes, litigância de má fé. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais 

promovida em face de Claro S.A. Em síntese, aduziu a proponente que 

sofreu constrangimento ao tentar efetuar compras no comércio local, 

informa que foi inserido em seu cadastro uma dívida no valor de R$ 

1.682,91 (mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), 

inserida em 30/01/2017. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. 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 pela parte, telas 

sistêmicas, digitalização colorida do RG apresentado no ato da 

contratação dos serviços, faturas e demonstrativo de procedência da 

cobrança . 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 a relação contratual, a parte adquiriu e 

utilizou os serviços da reclamada, por fim, verifico que o cadastro contém 

dados confidenciais que somente poderiam ser fornecidos pela 

reclamante. Documentos da defesa: - Contrato de troca de plano com 

aquisição de um aparelho Galaxy S5 assinado – 03/02/2016; - Contrato de 

aquisição de aparelho LG assinado– 17/07/2012; - Aquisição de Plano 

Controle assinado – 18/03/2015; - Contrato Plano ClaroMax assinado – 

28/10/2016 - RG e CPF digitalizado colorido da parte autora; - Faturas e 

extratos de consumo e pagamentos. Insta salientar, alguns pontos das 

provas trazidas aos autos, a reclamante contratou o plano pós pago e no 

ato adquiriu aparelho Galaxy S5, com desconto no aparelho mediante a 

contratação de plano pós pago.Em observância a documentação foram 

fornecidos dados que somente o autor teria como fornecer, evidente que 

o Registro Geral (RG) foi digitalizado no ato da contratação, documento 

idêntico ao apresentado para postular presente ação distribuída em 

31/03/2017, notório que o documento encontra-se em sua posse. Insta 

pontuar, que a autora não impugnou a documentação acostada pela 

defesa. A fatura trazida a defesa demonstra os débitos e a inadimplência 

do reclamante, desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. 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. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada 

requer o pagamento no valor da dívida relativamente ao inadimplemento da 

cobrança contestada, no importe de R R$ 1.682,91 (Hum mil, seiscentos e 

oitenta e dois reais e noventa e um centavos) – valor original sem 

atualizações. Diante da comprovação do consumo e em face de 

inadimplência da mesma, merece guarida o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A autora alega 

inexistência de relação contratual no termos alinhavados: “Cumpre 

ressaltar que o Autor, desconhece tais contratos, pois jamais utilizou os 

serviços da operadora Ré capazes de gerar tais dívidas, devendo, 

portanto, tratar-se de uma fraude”. (fl.02 – exordial-IDn° 5831224) Todavia 

a empresa prova a contratação pessoal da promovente, portanto litiga de 

má fé a fim de obter enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do Fonaje: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista 

que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

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, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de valor R$ 1.682,91 (mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um 

centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil. CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, 

bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 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 elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87071 Nr: 519-77.2014.811.0009

 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: ICARO FERREIRA DA SILVA

 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 
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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.: 89041 Nr: 2516-19.2010.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON CAMILO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972

 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 
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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.: 23747 Nr: 324-78.2003.811.0009

 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: OSVAIR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:OAB-MT 16.695

 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.: 40344 Nr: 2038-68.2006.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IT, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/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 
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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.: 42624 Nr: 3613-14.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SUFFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:3.529/A

 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.: 89364 Nr: 2665-91.2014.811.0009

 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 PEREIRA DOS SANTOS, MARIA JULIA DA SILVA 

DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, MANOEL PEREIRA 

DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, DJALMA DA 

SILVA, IZABEL DONIZETTI DOS SANTOS SILVA, JOÃO PEREIRA DOS 

SANTOS, HELENA DE OLIVEIRA SANTOS, APARECIDA DE LOURDES 

OLIVEIRA, LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS 

SANTOS, WILSON GRACIOLI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINO PEREIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/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.: 43621 Nr: 534-90.2007.811.0009

 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: ZENILDA LEMOS SHIBATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO SHIBATA (Espólio 

de)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: edson donini - OAB:8.406, 

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 
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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.: 46962 Nr: 768-38.2008.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVCH, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHN

 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.: 47528 Nr: 1323-55.2008.811.0009

 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 LUIS PEREIRA, SANDRA APARECIDA COSTA 

PEREIRA, LUIZ PEREIRA, ARLETE BERNACHI DA COSTA, ZENAIDE COSTA 

PEREIRA, SILVANIA PAULUCCI PEREIRA, SAID COSTA HARTIMANN, 

MARLENE COSTA PEREIRA, MARIA MAGALI PEREIRA DA FONSECA, 

MARIA DE FATIMA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO COSTA PEREIRA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 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 
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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.: 51439 Nr: 2161-61.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE GOMES CRUZ BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, 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 

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.
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 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.: 82263 Nr: 3294-36.2012.811.0009

 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: RAIMUNDO JACO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, CLAUDIRENE CRISTINA CARVALHO - OAB:16036/O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 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.: 84744 Nr: 2131-84.2013.811.0009

 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: OSCAR DOS SANTOS COQUEIRO, MARCOS ANTONIO 

LIMA, LEANDRO DOS SANTOS COQUEIRO, MARCELO FABIANO LIMA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRIAN DAS DORES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742/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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99332 Nr: 1713-44.2016.811.0009

 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: MARIA MADALENA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS - IMPORT. EXPORT E DISTR. DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 

297.608

 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.: 103210 Nr: 45-04.2017.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACTS, STDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.
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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.: 56810 Nr: 1099-15.2011.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJODM, LAUDENIR ALMONDES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE DE OLIVEIRA DEODATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 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.
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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.: 57048 Nr: 1335-64.2011.811.0009

 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: RAUDINEI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFRA MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/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.: 57067 Nr: 1354-70.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO GOUVEIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RUSSO CHECCHINATO 

- OAB:SP 163.580

 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 
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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.: 57352 Nr: 1635-26.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STDSS, ACTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 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.: 80168 Nr: 1129-16.2012.811.0009

 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: LMSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71
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 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.: 80182 Nr: 1143-97.2012.811.0009

 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: ELVANDES ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO IZIDORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/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 
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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.: 80533 Nr: 1513-76.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAELA LIMA ALVES

 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.: 80652 Nr: 1661-87.2012.811.0009

 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: WELINGTON JOSÉ OMODEI, LUCIANA ADRIANA 

OMODEI MARINHEIRO, CLEIDE APARECIDA OMODEI SILVA, JECJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CRISTINA OMODEI, JACI MARIA 

ORLANDO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT, MACGVEYVER SANTOS ROCHA - OAB:MT 

16069

 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.
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 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.: 80818 Nr: 1845-43.2012.811.0009

 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: LUCIA CONCEIÇÃO DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO PEREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT, TAPHIRELL BRINNER CORREA PITON - 

OAB:15843/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
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 Cod. Proc.: 80983 Nr: 2024-74.2012.811.0009

 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: LILIANE MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42277, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:42074, RITA DE CASSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15711

 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.: 81550 Nr: 2633-57.2012.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOM, ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 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 
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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.: 82046 Nr: 3053-62.2012.811.0009

 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: NARA LORENZONI CHEQUIN MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALMEIDA CALVI, JOÃO CARLOS 

CALVI - Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 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.: 93439 Nr: 1639-24.2015.811.0009

 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: HELIO PERINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:MT 19.949

 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 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93928 Nr: 2012-55.2015.811.0009

 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 DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 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), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 469 de 788



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.: 96214 Nr: 3415-59.2015.811.0009

 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: ADÃO GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO TARGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/0-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.: 106119 Nr: 3238-81.2014.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13.427/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-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.
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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.: 36433 Nr: 3143-17.2005.811.0009

 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: TEREZINHA TOLEDO MOREIRA FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE - EMPRESA COLIBRI 

TRASNPORTES LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, 

INTERBRASIL SEGURADORA S/A, INSTITUTO DE RESSEGUROS DO 

BRASIL - IRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, Jones Everson Cardoso - OAB:146007/SP, MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19012, JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO - OAB:70.772, LUIZ 

ROSELLI NETO - OAB:122478

 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.: 45777 Nr: 2606-50.2007.811.0009

 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: ROBENES VICENTE ALVES, DIVA MATIAS DE 

ALMONDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO UCHÔA DE AMORIM, RAIMUNDO 

UCHÔA DE AMORIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/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.: 48449 Nr: 2243-29.2008.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSL, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-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 
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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.: 50884 Nr: 1581-31.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE DE BRITO DA SILVA, IVANIR BRITO DA SILVA, 

DIEGO MARADONA DE BRITO DA SILVA, OSVALDO FAGUNDES DE 

BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 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.: 51614 Nr: 2318-34.2009.811.0009

 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: OSMARINA DONIZETTI DO CARMO, THIAGO NESTOR 

PIVETA, CAMILA GLACIELA PIVETA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCINDO PIVETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALESSANDRO 

BARBOSA - OAB:181591/SP

 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 
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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.: 52889 Nr: 326-04.2010.811.0009

 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: MARIA FIRMO DA COSTA, SEVERINO BRÁZ MOREIRA, 

NEUSA RODRIGUES MOREIRA, ZACARIAS BRAZ MOREIRA, SILVANA 

MOREIRA ZAMONER, ROSA MARIA MOREIRA NAZARIO (Espólio de ), 

SELMA BRAZ MOREIRA, RUBENS MOREIRA DA COSTA, SILÉSIA 

MOREIRA DA COSTA, ANDERSON FERNANDES DA SILVA, SONIA 

APARECIDA SANTANA MOREIRA, PRISCILA ELLEN MOREIRA NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BRAZ MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/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, 
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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.: 55790 Nr: 294-62.2011.811.0009

 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: CARLOS ROBERTO DO CARMO GERMANN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO EIJI TOBISAWA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:MT/ 13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:MT- 3574

 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.: 56096 Nr: 507-68.2011.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON ALVES DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI 

- OAB:18.691, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324

 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.
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§ 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.: 80637 Nr: 1639-29.2012.811.0009

 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: NEI MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA, ROSA MARIA 

PEXE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 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.: 84980 Nr: 2370-88.2013.811.0009

 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: SEBASTIÃO ALMEIDA PEREIRA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, Tathiane Lemos 

Ibanez Barbosa - OAB:5634/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 
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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.: 85046 Nr: 2437-53.2013.811.0009

 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: JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 477 de 788



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.: 86091 Nr: 3489-84.2013.811.0009

 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: VANIA CAVALCANTE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANI NISHIMURA PAULINO DE ARRUDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/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.: 86137 Nr: 3544-35.2013.811.0009

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > 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: SANDRA MARIA CANHET WEIAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA APARECIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA OLIVEIRA TERRA - 

OAB:17242/0

 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) 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86174 Nr: 3580-77.2013.811.0009

 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: ANTONIO TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 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.: 86236 Nr: 3647-42.2013.811.0009

 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: OLMA MARIA RODRIGUES, EVANDRO ANTONIO 

RODRIGUES, IVAN RODRIGUES, LEANDRO LUIS RODRIGUES, DAIANE 

RODRIGUES, JUNIOR CESAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 
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DA SILVA - OAB:6015/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.: 86283 Nr: 3693-31.2013.811.0009

 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: MARCO ANTONIO CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMÓVEIS E MOTOS DO 

AMAPÁ LTDA, VOLKSWAGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN 

- OAB:OAB-SP 226.421, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB:4.862, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:OAB-MS 

12.574, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB-SP 154.351, RICARDO 

GONÇALVES SANTOS - OAB:OAB/AP 421 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 
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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.: 86653 Nr: 149-98.2014.811.0009

 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: ROSILENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-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.: 86726 Nr: 216-63.2014.811.0009

 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: ELIS ANGELA FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/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:
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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.: 87076 Nr: 524-02.2014.811.0009

 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: LUCINEY RODRIGUES DOS SANTOS

 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, 
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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.: 87288 Nr: 715-47.2014.811.0009

 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: C.B. BETORELLO & CIA LTDA-ME, CLEBER BATISTA 

BETORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACQ DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 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.: 88145 Nr: 1424-82.2014.811.0009

 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: ARNALDO OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, REAL 

JURÍDICA, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FÁTIMA BERNARDI - 

OAB:15377, FERNANDA LEITE DE MACEDO - OAB:OAB-GO 30.710, 

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - OAB:3961, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, SANI 

CRISTINA GUIMARÃES - OAB:OAB/SP 154.348

 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.: 88395 Nr: 1623-07.2014.811.0009

 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: JOÃO ROBERTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/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 

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.: 91371 Nr: 215-44.2015.811.0009

 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 CRISTINA BARBOZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.
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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.: 92363 Nr: 901-36.2015.811.0009

 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: SALATIEL GRANVILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIVATE TEACHER ACADEMIC DIVISOR 

ENGLISHTOWN.COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 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 
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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.: 92795 Nr: 1187-14.2015.811.0009

 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: EDSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA CARDOSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/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.: 93099 Nr: 1392-43.2015.811.0009

 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: Altivia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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.
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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.: 94645 Nr: 2468-05.2015.811.0009

 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: NESMIRO CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASAMITSU TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340

 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 

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.: 95782 Nr: 3143-65.2015.811.0009

 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
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 PARTE AUTORA: IVAR CARON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 

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.: 95927 Nr: 3248-42.2015.811.0009

 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: ANTONIO DIVINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/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 
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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.: 98614 Nr: 1201-61.2016.811.0009

 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: GMDOS, NMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 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.: 99729 Nr: 1981-98.2016.811.0009

 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: VOLMIR HENCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A, TELEMAR NORTE LESTE S.A, 

COMPANIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, DISBEMA - 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARENGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:131.351 SP, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, 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:
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100493 Nr: 2533-63.2016.811.0009

 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): EVERTON DE SOUZA ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 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), 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54968 Nr: 2406-38.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASANB, EFDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 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.: 55648 Nr: 202-84.2011.811.0009

 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: BENEDITO LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COUTINHO, JOSÉ ANTONIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 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 
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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.: 86571 Nr: 78-96.2014.811.0009

 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: WILDES CARLOS BITTES' R

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE - I.P.A. S, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Coelho Pedrosa - 

OAB:OAB.30.195, Edmilson Paranhos de magalhães Filho - 

OAB:OAB/PE 7.809, Magdala Cabral Gomes - OAB:OAB.18.495, Maria 

Ercilia Cotrim Garcia Stropa - OAB:8048-B MT, MARIZA MAIA 

FERREIRA TAVARES - OAB:14.962

 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.: 86688 Nr: 181-06.2014.811.0009

 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: GUILHERMINO MIGUEL DA SILVA, LAIR JULIANO 

GONÇALVES, VALDECI CRUZ RAMIRO - Espólio de, LEONARDO DIAS DE 

SOUZA, WITAMAR FRAGA SILVA, JULIANO JUNIOR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINÉIA PERAL DA SILVA - 

OAB:16.884
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 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.: 90800 Nr: 3598-64.2014.811.0009

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:MT/ 13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MS / 13116

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90874 Nr: 3653-15.2014.811.0009

 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: KEILA CRISTINA SILVA E SÁ, LHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAHIRO ONO, MAURO SÉRGIO XAVIER 

CARRENHO, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA INÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14710-OAB/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/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.: 91663 Nr: 424-13.2015.811.0009

 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: EDIOVANE MAGALHÃES BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS TAQI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Antônio Goulart - 

OAB:OAB/RS 39.673

 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.
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 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.: 98675 Nr: 1241-43.2016.811.0009

 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: ROSIMEIRE TEIXEIRA COSTA DE MACEDO

 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:

 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.

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000108-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000108-75.2018.8.11.0009 AUTOR: 

ZENAIDE COSTA PEREIRA RÉU: INSS Vistos etc. 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, 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, 17 de fevereiro de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000042-95.2018.8.11.0009 AUTOR: 

IRENE DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que não constam a os documentos 

pessoais da requerente. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, 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, 17 de fevereiro de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002176-32.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS LEONEL MELLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO)

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS APARECIDA FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1002176-32.2017.8.11.0009 

EMBARGANTE: JONATAS LEONEL MELLO EMBARGADO: TAIS 

APARECIDA FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que não constam a os documentos pessoais do requerente, 

bem como, declaração de hipossuficiência. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial, 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, 17 

de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000153-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000153-79.2018.8.11.0009 AUTOR: 

JOSE CELSO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que 

não constam a os documentos pessoais da requerente. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, 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, 17 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000091-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELEN CRISTINA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000091-39.2018.8.11.0009 AUTOR: 

MEIRIELEN CRISTINA DE LIMA RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que valor atribuído à causa não 

corresponde ao que dispõe o art. 292, inciso V do CPC, ou seja, “(...)V - 

na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; (...)”. Ademais, os documentos pessoais da autora 

encontram-se ilegíveis. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, atribuindo o correto valor à causa, bem como, juntar documento 

pessoal legível da parte autora, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 17 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000149-42.2018.8.11.0009

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)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO SANCHEZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000149-42.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MAURILIO 

SANCHEZ Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que, o valor 

atribuído à causa não corresponde ao saldo devedor em aberto, ou seja, 

as prestações vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, 

conforme entendimento dos Tribunais: “Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor da causa 

nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve 

corresponder ao montante concernente às parcelas vencidas e vincendas 

na data do ajuizamento da demanda. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

21700734920158260000 SP 2170073-49.2015.8.26.0000 (TJ-SP)” . 

“Ementa: AGARVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

VALOR DA CAUSA. MONTANTE CONTRATUAL INADIMPLIDO. O valor da 

causa, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, 

deve corresponder ao saldo devedor do contrato, que constitui, 

efetivamente, o proveito econômico intentado pelo credor. TJ-MG - Agravo 

de Instrumento Cv AI 10024133812297001 MG (TJ-MG)”. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, atribuindo o correto valor à 

causa e recolhendo o valor remanescente das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 17 de 

fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000147-72.2018.8.11.0009

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:

EDSON DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000147-72.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDSON DA SILVA SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão, embasado em contrato garantido por alienação 

fiduciária, pelo qual o requerente BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA., pretende alcançar o bem que se encontra em posse 

do requerido EDSON DA SILVA SANTOS, em decorrência do contrato 

indicado no ID 11558470, onde se vê a perfeita identificação da coisa 

alienada fiduciariamente. Como reconhecido no art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, a medida liminar necessita apenas da inadimplência que poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Nesse 

ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, sufragou o entendimento 

de que bastará à notificação extrajudicial a entrega da correspondência 

no endereço do devedor, mesmo que não recebida por ele pessoalmente. 

Assim sendo, a antiga discussão acerca de ser necessária a notificação 

pessoal do devedor restou superada, atualmente vigendo a presunção 

juris tantum de que o destinatário tenha recebido a correspondência 

entregue na sua residência. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex 

re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que 

assim dispõe: “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.”. Logo, a notificação extrajudicial ou, como 

queiram, o protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas 

servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a 

mera entrega da correspondência à residência do destinatário, o qual, 

inclusive, já estava ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das 

parcelas. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: “A retomada do bem é da essência da ação de busca 

e apreensão que, na hipótese dos autos, está fundada no artigo 3º, do 

Decreto-lei nº 911/69, bastando para sua procedência a configuração da 

mora com a notificação recepcionada regularmente no endereço do 

devedor” (Recurso de Agravo de Instrumento nº 31619/2003 – Classe II – 

15 – Comarca da Capital, Des. A. Bitar Filho (Relator), Data do Julgamento: 

04/11/2003). “Na jurisprudência da Corte para comprovar a mora não é 

necessário intimação pessoal, basta que o aviso por carta seja entregue 

no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do 

aviso seja a do próprio destinatário” (Processo Resp 676207 / RJ; Recurso 

Especial 2004/0097126-6, Relator (a): Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito (1108), Órgão Julgador T3 - Terceira Turma, Data da 

Publicação/Fonte DJ 29.08.2005, p. 338). Tal entendimento já restou 

sumulado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos seguintes termos: 

“Súmula nº 55. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DE MORA. Na ação de busca e apreensão, 

fundada em alienação fiduciária, basta a carta dirigida ao devedor com 

aviso de recebimento entregue no endereço constante do contrato, para 

comprovar a mora, e justificar a concessão de liminar. (DJERJ 3.9.2003) 

Referência RI TJRJ - art. 122 Uniformização de Jurisprudência nº 08/2001 

- Proc. 2001.146.00008, julg. 24.6.2002” No entanto, essa mesma 

jurisprudência, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência na residência do destinatário, e esgotados os meios de 

se localizar o paradeiro do autor, apregoa a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Vejamos: “Possível, na exegese que se dá ao 

art. 2º, parágrafo 2º, e 3º, do Decreto-lei n. 911/69 e ao art. 15, da Lei 

9.492/97, a constituição em mora do devedor mediante publicação de edital 

de protesto pelo Cartório competente” (Processo Resp 408863 / RS; 

Recurso Especial 2002/0010077-5, Relator(a) Ministro Aldir Passarinho 

Júnior (1110), Órgão Julgador: T4 – Quarta Turma, Data da 

Publicação/Fonte DJ 07.04.2003, p. 292). Contudo, a intimação ficta 

pressupõe o paradeiro incerto do devedor. Afinal, “se o endereço do 

devedor é conhecido, a mora baseada em protesto que teve por 

fundamento notificação através de edital constitui ilegalidade capaz de 

gerar a carência da ação” (Recurso de Agravo de Instrumento nº 

39537/2005 – Classe II – 15 – Comarca de Várzea Grande, Dr. Marcelo 

Souza de Barros (Relator), Data de julgamento: 30/11/2005). Então, da 

confrontação do entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza 

inarredável de que, se é prescindível que o próprio devedor receba a 

notificação, por outro lado, a constituição em mora pressupõe que a 

correspondência seja encaminhada ao seu endereço. Porém, volvendo os 

olhos para o caso judicializado, embora haja o envio de notificação da 

parte devedora, esta restou frustrada, com retorno negativo, não sendo 

recebida no endereço enviado, uma vez que a correspondência fora 

devolvida grafando “AUSENTE” (ID 11558496). Ora, tal justificativa indica 

que a correspondência não chegou efetivamente ao endereço da parte 

devedora. De fato, em casos tais, qualquer forma de comunicação pelo 

correio (se essa efetivamente não ocorreu) não possui o mínimo amparo 

legal. Pelo contrário, a obrigação é do comunicante diligenciar para que a 

correspondência chegue até a residência do destinatário. Ex positis, 

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de dez (10) dias, 

EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora da devedora, ex vi do 

artigo 284 do CPC, uma vez que a falha apontada é sanável. CUMPRA-SE, 

servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 17 de fevereiro de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000196-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000196-16.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: WERICA CRISTIANE MEIRELLES GOMES REQUERIDO: 

ANITA SIMPLICIO FONSECA Vistos etc. 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, 17 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000020-08.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON FERNANDO MOREIRA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, 

manifestar nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46205 Nr: 17-51.2008.811.0009

 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: BF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84962 Nr: 2353-52.2013.811.0009

 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): LUIZ LOPES CONSONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

Procurador Federal - OAB:Mat 1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 Processo nº: 2353-52.2013.811.0009

Código nº: 84962

Vistos, etc.

1 - DEFIRO o pedido (fls. 28-29) de levantamento dos valores depositado 

nas contas indicadas nos ofícios de fls. 24-25 (Conta nº 4000131653607 

e nº 1100131652871, ambas da Agência 4200, Banco do Brasil), de modo 

que deverá a Secretaria de Vara expedir o respectivo alvará nos termos 

requeridos pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

2 - Decorrido o prazo do item “1” sem requerimentos, ante o trânsito em 

julgado da r. sentença de fl. 16, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 15 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.: 52849 Nr: 286-22.2010.811.0009

 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: JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 286-22.2010.811.0009

Código nº: 52849

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por José Alexandre 

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

Entre um ato e outro, às fls. 179 e 194, aportaram aos autos, ofícios 

oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores 

(cumprimento da obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e 

aos honorários sucumbenciais.

Os valores referentes ao crédito (prestações do benefício em atraso) da 

parte exequente foram devidamente levantados, conforme fls. 184 e 

187-188.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 179, 187-188 e 194, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

depositados na Conta nº 2800131651801, da Agência nº 4200, Banco do 

Brasil S.A (fls. 194), devendo a Secretaria de Vara observar a conta 

indicada no petitório de fls. 180-181.

 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

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

Colíder/MT, 15 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.: 52251 Nr: 2958-37.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE ALVES VIEIRA, ELISEU E SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2958-37.2009.811.0009

Código nº: 52251

Vistos, etc.

1 - DEFIRO o pedido (fl. 199) de levantamento dos valores depositado nas 

contas indicadas nos ofícios de fls. 195-196 (Conta nº 2600131652823 e 

nº 1100131652869, ambas da Agência 4200, Banco do Brasil), de modo 

que deverá a Secretaria de Vara expedir o respectivo alvará nos termos 

requeridos pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

2 - Decorrido o prazo do item “1” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado da r. sentença de fl. 188, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 15 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.: 36237 Nr: 3002-95.2005.811.0009

 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: VANIA BARBIERO

 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:

 (...)Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 
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executada, conforme fls. 230-233 e 244, a extinção do feito é medida que 

se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido (fls. 247-248) de levantamento dos valores 

depositados na Conta nº 1600131651921, da Agência nº 4200, Banco do 

Brasil S.A (fls. 244), devendo a Secretaria de Vara expedir os respectivos 

alvarás, conforme requerido pelo exequente. EXPEÇA-SE o competente 

Alvará.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação”.INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de 

direito.Consigna-se que, apesar de ter o exequente, às fls. 247-248, 

pleiteado o levantamento dos valores indicados no ofício de fl. 230 

(Honorários sucumbenciais), estes já foram devidamente levantados, 

conforme fls. 231-233. 3 - Decorrido o prazo do item “2” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34502 Nr: 1853-64.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO RABELO SANTANA, NILVA MENDES 

SANTANA, REGINALVA MENDES SANTANA, REGIVAN MENDES 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1853-64.2005.811.0009

Código nº: 34502

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido (fl. 243) de levantamento do valor depositado na conta 

indicada no ofício de fl. 242 (Conta nº 3800127256834, da Agência 4200, 

Banco do Brasil), de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir o 

respectivo alvará nos termos requeridos pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

No mais, DILIGENCIE/CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara quanto ao 

pagamento do RPV de fl. 240-240 verso.

Com o deposito do respectivo valor, INTIME-SE o exequente para pugnar o 

que de direito.

Após, conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 15 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.: 49944 Nr: 680-63.2009.811.0009

 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: JULIANO DE FREITAS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 137) de levantamento dos valores 

depositados nas Contas nº 3800127276278 e nº 2300127275835, ambas 

da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fls. 134-135), devendo a 

Secretaria de Vara expedir os respectivos alvarás, conforme requerido 

pelo exequente. EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás. CUMPRA-SE o 

que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”. INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito. 3 – (...) Ante o 

exposto, e pelo fato do caso dos autos não se amoldar em nenhuma das 

hipóteses de isenção (§ 1° do art. 101, da Lei 8.213/91) ao exame 

periódico, INDEFIRO o pleito de fls. 139-157. 4 - Decorrido o prazo do item 

“2” sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 15 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.: 57744 Nr: 2028-48.2011.811.0009

 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: CREUZA CALIXTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 107-108, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 111) de levantamento dos valores 

depositados nas Contas nº 4000131653606 e nº 1100131652867, ambas 

da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fls. 107-108), devendo a 

Secretaria de Vara expedir os respectivos alvarás, conforme requerido 

pelo exequente. EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50954 Nr: 1670-54.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA SOARES ARMENDO

 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:

 (...)Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 130-131, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido (fls. 134-135) de levantamento dos valores 

depositados nas Contas nº 4000131653604 e nº 1100131652862, ambas 

da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fls. 130-131), devendo a 

Secretaria de Vara expedir os respectivos alvarás, conforme requerido 

pelo exequente. EXPEÇA-SE o competente Alvará.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 
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à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30582 Nr: 1760-38.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA MACHADO

 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:

 (...)Decido.1 – Inicialmente, sem delongas desnecessárias, na forma do 

artigo 691, do NCPC, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, DEFIRO 

a sucessão processual para o fim de substituir o Sr. José Francisco da 

Silva Machado no polo ativo por sua sucessora Yolanda Ferrassa 

Machado (Esposa), uma vez que ficou comprovado o falecimento do 

cônjuge, bem como a qualidade de herdeira da requerente.2 - Dispõe o 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, 

diante do pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 

254, 269 e 298, a extinção do feito é medida que se impõe.Ex positis, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com fundamento no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.3 - Destarte, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para levantamento do valor depositados na Conta nº 

300126209471, da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fl. 298), 

devendo observar a conta bancária a ser indicada pela advogada 

constituída nos autos. CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da 

CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.4 - Decorrido o prazo do item “3” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 2869-14.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIETE MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 149-150, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados nas 

Contas nº 4000131653603 e nº 1100131652861, ambas da Agência nº 

4200, Banco do Brasil S.A (fls. 149-150), devendo a Secretaria de Vara 

expedir os respectivos alvarás, conforme requerido pelo exequente. 

EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do 

art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82887 Nr: 228-14.2013.811.0009

 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: DYEMERSON DE QUADROS 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, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 Processo nº: 228-14.2013.811.0009

Código nº: 82887

Vistos, etc.

Ante o petitório de fl. 158, a fim de dar integral cumprimento a r. sentença 

de fl. 145, EXPEÇA-SE o competente Alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos, observando a conta indicada à fl. 153.

 Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 15 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.: 94940 Nr: 2647-36.2015.811.0009

 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): ERALDO GARCIA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 Ex positis, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e, 

consequentemente, HOMOLOGO o cálculo colacionado às fls. 

06/verso-07.DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.2 - Custas pela embargada, bem 

como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa - que é o proveito econômico obtido por meio dos 

presentes embargos -, nos termos do art. 85, § 3º, III, do Novo Código de 

Processo Civil /2015. No entanto, SUSPENDO sua cobrança, uma vez que 

a parte litiga amparada pela assistência judiciária gratuita.3 – Após 

certificado o trânsito em julgado da presente sentença, nos autos 

principais REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de requisição de pequeno 

valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.4 - Translade-se 

cópia aos autos da execução.P.R.I.Colíder, 16 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98240 Nr: 938-29.2016.811.0009

 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): NAIR LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT
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 Ex positis, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e, 

consequentemente, HOMOLOGO o cálculo colacionado às fls. 

14-15.DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC/2015.3 - Custas pela embargada, bem como 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa - que é o proveito econômico obtido por meio dos 

presentes embargos -, nos termos do art. 85, § 3º, III, do Novo Código de 

Processo Civil /2015. No entanto, SUSPENDO sua cobrança, uma vez que 

a parte litiga amparada pela assistência judiciária gratuita.4 – Após 

certificado o trânsito em julgado da presente sentença, nos autos 

principais REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de requisição de pequeno 

valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.5 - Translade-se 

cópia aos autos da execução.P.R.I.Colíder, 16 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94681 Nr: 2481-04.2015.811.0009

 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): Iraci Moreira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 Ex positis, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e, 

consequentemente, HOMOLOGO o cálculo colacionado às fls. 

06/verso-07.DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.4 - Custas pela embargada, bem 

como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa - que é o proveito econômico obtido por meio dos 

presentes embargos -, nos termos do art. 85, § 3º, III, do Novo Código de 

Processo Civil /2015. No entanto, SUSPENDO sua cobrança, uma vez que 

a parte litiga amparada pela assistência judiciária gratuita.5 – Após 

certificado o trânsito em julgado da presente sentença, nos autos 

principais REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de requisição de pequeno 

valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.6 - Translade-se 

cópia aos autos da execução.P.R.I.Colíder, 16 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81296 Nr: 2361-63.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO e ACOLHO os embargos declaratórios 

apresentados para:I – tornar nula a certidão de trânsito em julgado de fl. 

110 e, também, a execução de sentença, mantendo apenas a decisão de 

fl. 133-134 no que tange ao reconhecimento do erro material.II - 

reconhecer a prescrição das prestações previdenciárias vencidas no 

período de julho/2016 a julho/2007.III - e, por conseguinte, oportunizar as 

partes novo prazo para apresentação de recurso cabível contra a 

sentença, uma vez que houve alteração na mesma, portanto INTIMEM-SE 

às partes. 2 - Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens.3 - Preclusas as vias recursais, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. Intimem-se.Às 

providências.Colíder, 09 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94677 Nr: 2479-34.2015.811.0009

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADDS, EJSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDR, NSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DECIDO. Sem delongas desnecessárias, é sabido que, dentre as 

exceções ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, inserem-se, além das 

ações de alimentos, as medidas, ações e procedimentos que tutelam 

interesses, direitos e garantias positivados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sujeitos ao chamado princípio do juiz imediato, segundo o 

qual o foro competente para apreciar e julgar tais demandas é determinado 

pelo domicílio dos pais ou responsável e, à falta destes, pelo lugar onde a 

criança ou o adolescente exerce, com regularidade, o seu direito à 

convivência familiar e comunitária, consagrado no art. 141, incisos I e II, do 

ECA. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, “Embora seja 

compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do 

ECA apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente porque 

expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação.” 

(REsp 1404036/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).Portanto, visando o que dispõe o 

artigo 147, I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual, 

objetivando garantir o melhor interesse da criança, afirma que a 

competência onde se devam dirimir questões referentes a ela é do 

domicílio de seus pais ou responsável, torna-se forçoso concluir pelo 

declínio da competência do presente feito, pois, a infante não se encontrar 

mais residindo nesta Comarca, e sim na Comarca de Forquilhinha/SC, 

juntamente com seu genitor, para onde os autos devem ser remetidos. 

Dessa forma, DECLINO A COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos 

presentes autos ao Fórum de Forquilhinha/SC, a fim de que de regular 

prosseguimento ao presente feito. 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.: 59214 Nr: 831-24.2012.811.0009

 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: SIRLEI FERREIRA DE OLIVEIRA

 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:

 (...)Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 107-108, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 111-112) de levantamento dos valores 

depositados nas Contas nº 3800131653873 e nº 4400131651897, ambas 

da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fls. 107-108), devendo a 

Secretaria de Vara expedir os respectivos alvarás, conforme requerido 

pelo exequente. EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 501 de 788



sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85131 Nr: 2529-31.2013.811.0009

 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 GERALDA RODRIGUES

 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:

 Processo nº: 2529-31.2013.811.0009

Código nº: 85131

Vistos, etc.

1 - DEFIRO o pedido de fls. 170-171, para levantamento do valor 

depositado na conta indicada no ofício de fl. 165 (Conta nº 

3200131653975, da Agência 4200, Banco do Brasil), de modo que deverá 

a Secretaria de Vara expedir o respectivo alvará nos termos requeridos 

pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

2 - No mais, quanto ao RPV de fl. 163-163 verso, proceda-se a Secretaria 

desta vara, na forma mencionado no ofício de fl. 168.

3 - Com o deposito do respectivo valor, INTIME-SE o exequente para 

pugnar o que de direito.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 15 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.: 85897 Nr: 3290-62.2013.811.0009

 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: ANTONIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3290-62.2013.811.0009

Código nº: 85897

Vistos, etc.

1 - DEFIRO o pedido (fl. 124) de levantamento do valor depositado na 

conta indicada no ofício de fl. 119 (Conta nº 1100131652868, da Agência 

4200, Banco do Brasil), de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir 

o respectivo alvará nos termos requeridos pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

2 - No mais, quanto ao RPV de fl. 117-117 verso, proceda-se a Secretaria 

desta vara, na forma mencionado no ofício de fl. 122.

3 - Com o deposito do respectivo valor, INTIME-SE o exequente para 

pugnar o que de direito.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 15 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.: 56706 Nr: 996-08.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA ROSA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 153-154, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 157) de levantamento dos valores 

depositados nas Contas nº 3200131653976 e nº 1100131652863, ambas 

da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fls. 153-154), devendo a 

Secretaria de Vara expedir os respectivos alvarás, conforme requerido 

pelo exequente. EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85152 Nr: 2556-14.2013.811.0009

 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: ROSA BERNARDES DA SILVA

 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:

 Processo nº: 2556-14.2013.811.0009

Código nº: 85152

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido (fls. 105-106) de levantamento do valor depositado na 

conta indicada no ofício de fl. 104 (Conta nº 3800127256833, da Agência 

4200, Banco do Brasil), de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir 

o respectivo alvará nos termos requeridos pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

No mais, DILIGENCIE/CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara quanto ao 

pagamento do RPV de fl. 102-102 verso.

Com o deposito do respectivo valor, INTIME-SE o exequente para pugnar o 

que de direito.

Após, conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 15 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.: 84974 Nr: 2364-81.2013.811.0009

 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: PAULO DIAS SABOIA, FMS, PHMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 128-129, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 132) de levantamento dos valores 
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depositados nas Contas nº 1200131652883 e nº 1100131652870, ambas 

da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fls. 128-129), devendo a 

Secretaria de Vara expedir os respectivos alvarás, conforme requerido 

pelo exequente. EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53937 Nr: 1374-95.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 166-167, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido (fls. 170-171) de levantamento dos valores 

depositados nas Contas nº 4000131653605 e nº 1100131652864, ambas 

da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fls. 166-167), devendo a 

Secretaria de Vara expedir os respectivos alvarás, conforme requerido 

pelo exequente. EXPEÇA-SE o competente Alvará.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82703 Nr: 52-35.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 157 e 165, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados nas 

Contas nº 2300127275834 e nº 3800131653872, ambas da Agência nº 

4200, Banco do Brasil S.A (fls. 157 e 165), devendo a Secretaria de Vara 

expedir os respectivos alvarás, conforme requerido pelo exequente. 

EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do 

art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53735 Nr: 1169-66.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE LOURDES ORTEGA DA SILVA

 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:

 Processo nº: 1169-66.2010.811.0009

Código nº: 53735

Vistos, etc.

1 - DEFIRO o pedido (fl. 140) de levantamento do valor depositado na 

conta indicada no ofício de fl. 137 (Conta nº 4400131651896, da Agência 

4200, Banco do Brasil), de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir 

o respectivo alvará nos termos requeridos pelo advogado.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

2 – No mais, DILIGENCIE/CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara quanto ao 

pagamento do RPV de fl. 135-135 verso.

3 - Com o deposito do respectivo valor, INTIME-SE o exequente para 

pugnar o que de direito.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 15 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.: 99681 Nr: 1944-71.2016.811.0009

 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: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA ALVES 

DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA 

COLICHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Dessa forma, INDEFIRO tutela de urgência, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto e, por outro 

lado, DEFIRO o pedido subsidiário dos requerentes, para DETERMINAR a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento desta ação, com a 

finalidade de proceder a averbação nas matrículas 1.331, 8.406 e 11.133, 

descritas no item 7.9, à fl.23.3) (...)Nesse contexto, CITEM—SE os 

requeridos Israel Ruiz, Luciano Ruiz, Marcia Brito Ruiz e Silvestre Correia 

da Silva, todos qualificados nos autos às fls. 26, bem como 

RETIFIQUEM-SE o registro no Sistema Apolo e a capa dos autos.4) 

Entendo necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além 

de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.Assim sendo, 

com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para 14 de março de 2018, para as 13hs30min, para tanto 

INTIMEM os requerentes para o seu comparecimento e, nos termos do 

artigo 334 do CPC/2015, CITEM os requeridos. (...).7) Decorrido o prazo do 

item “4”, com ou sem apresentação de contestação, CERTIFIQUE-SE a 

secretaria e façam os autos conclusos.INTIME-SE.Sirva-se a presente 

decisão como mandado, ofício ou carta precatória, no que couber. 

Colíder/MT, 16 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88187 Nr: 1456-87.2014.811.0009

 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: ALTAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 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:

 (...) 2 – Quanto à preliminar de prescrição quinquenal argüida pela 

Autarquia demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, uma vez que se reconhecido o direito do autor 

será a partir do ano de 2012, não havendo que se falar em 

quinquênio.Apenas para situar, o caso em comento versa sobre o direito 

ao benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o que não 

fora, administrativamente, reconhecido ante a discussão quanto à 

qualidade de segurado do de cujus.3 - Não havendo outra questão 

prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou pela prova 

testemunhal, enquanto a Autarquia Federal pugnou pelo depoimento 

pessoal da parte autora. A par disso, consoante o disposto no artigo 357, 

inciso IV do NCPC, FIXO como pontos controvertidos: a) se a autora 

detinha a qualidade de trabalhadora rural; e b) se a atividade rural era 

desenvolvida em regime de economia familiar. 4 - Dessa feita, DEFIRO a 

prova testemunhal, bem como DETERMINO a intimação da parte autora 

para o pertinente depoimento pessoal.DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de abril de 2018, às 17h00min, devendo as 

partes, caso queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do 

caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das 

partes (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz).5 – (...)DEFIRO o requerimento formulado às fls. 

214(...)Intime-se.Às providências.Sirva a presente como mandado e ofício, 

no que couber.Colíder/MT, 16 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 9622 Nr: 1581-46.2000.811.0009

 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: JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A, ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Vistos, etc.

Diante da pesquisa infrutífera junto ao sistema Renajud, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 32176 Nr: 2788-41.2004.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, LGDC, LGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, DANIEL SCHILO - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2004/691.

Código Apolo nº: 32176.

Vistos, etc.

1) Diante da certidão de fl. 166, INTIME-SE o exequente Andrei César 

Dominguez, para manifestar, no prazo de 10 (de) dias, pelo que entender 

de direito.

2) Tendo em vista os autos do processo de código 82234, encontrar-se 

arquivado, com sentença transitada em julgado em 04/05/2015, em razão 

da quitação do débito, conforme verifica-se pesquisa via Sistema Apolo, 

bem como pelo fato da petição de fl. 149 tratar de juntada de 

substabelecimento protocolada em 20/10/2012 e à fl. 154 tratar de pedido 

de extinção da referida ação, tenho por prejudicado o requerimento de fl. 

155. Desta feita, DESENTRANHEM-SE os documentos de fls. 149-151 e 

154-155 e os devolva ao Núcleo de Prática Jurídica – FACIJUR.

Às providências.

Colíder/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99105 Nr: 1549-79.2016.811.0009

 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: JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA COLICHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA 

ALVES DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº: 1549-79.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 99105.

 Vistos, etc.

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

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS 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.: 45172 Nr: 2033-12.2007.811.0009

 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 ANTONIO GONÇALVES NETO Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 2007/163.

Código Apolo nº: 45172.

Vistos, etc.

1 – Não obstante os autos de execução terem iniciado sua fase 

expropriatória, aportou às fls. 111, 120, 125-140 noticia de que o 

executado José Antonio Gonçalves Neto veio a óbito, tendo o presente 

feito seguido seu trâmite sem que fosse realizada a respectiva 

substituição processual.

Assim, a fim de evitar futuras nulidades, chamo o feito à ordem e, na 

forma do artigo 313, §§ 1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de sessenta (60) dias, para que 

seja providenciada a substituição processual.

Por essas razões, nos moldes do inciso I, §2º, do art. 313, do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para promover a citação do respectivo espólio, 

de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo acima 

mencionado.

2 - Decorridos o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 
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CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

3 – Sem prejuízo, em virtude de haver data designada para realização de 

leilão do bem penhorado nos autos, INTIME-SE o respectivo leiloeiro acerca 

da presente decisão.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder, 19 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.: 96228 Nr: 3427-73.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZUITA BELIZARIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1 - Com a remessa dos autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa 

de seu representante legal para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, sob pena de ser acrescido honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º 

do artigo 523 do NCPC.

 2 - Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e, 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 dias. Após, façam os autos conclusos.

3 - Se decorrer o prazo legal sem interposição da impugnação sobredita, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.

4 - Não sendo o caso do item “3”, EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, 

do NCPC).

5 - DEFIRO os benefícios da Justiça gratuita ao exequente, posto que 

hipossuficiente, conforme já reconhecido na fase executiva, nos termos 

do art. 5.º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90182 Nr: 3114-49.2014.811.0009

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, REJEITO a petição inicial de Exceção de Incompetência, em 

razão da manifesta intempestividade, nos termos do art. 305 do CPC/1973, 

e JULGO EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo a 

execução prosseguir o seu curso normal.Custas pelo 

excipiente.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, TRASLADE-SE cópia 

desta sentença para os autos em apenso (Código Apolo 58590), 

DESAPENSANDO-SE e ARQUIVANDO-SE, em seguida o presente feito.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 07 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90549 Nr: 3412-41.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS BECKMANN MOREL 

LUCK - OAB:20750/MT, HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B/MT

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir intimar a Defesa para manifestação quanto a não 

localização das testemunhas Janaina Macedo Ribeiro Possmoser e 

Washington Pedro de Almeida, conforme consta às fls. 380-390.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 158-60.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR JESUS DA SILVA, ZENILDO RENATO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:OAB/MT 15.670, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:MT- 13171

 Certifico e dou fé que não consta qualificação/endereço das testemunhas 

arroladas pela defesa do réu Zenildo Renato dos Santos (fls. 413), motivo 

pelo qual não fora expedido mandado/Carta Precatória para intimação. O 

referido é verdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 58899 Nr: 521-18.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 521-18.2012.811.0009 – Código nº. 58899

Decisão

Vistos, etc.

Apresentada resposta acusação pela defesa do réu Izaias da Silva, foi 

suscitada preliminar de suposta ausência da condição de procedibilidade, 

considerando a existência retratação da vítima de violência doméstica.

Às fls. 149/151 o Ministério Público se manifestou pelo não acolhimento da 

preliminar.

 Pois bem.

 Analisando a preliminar suscitada, verifico que não assiste razão à 

defesa, uma vez que como bem relatou o Ministério Público, na ADIN 4424 

não há estabelecimento de limitador temporal, podendo ser interpretada de 

forma retroativa, considerando que o Supremo Tribunal Federal apenas 

pacificou uma divergência que existia anteriormente.

Portanto, INDEFIRO o pleito defensivo de ausência da condição de 

procedibilidade, considerando a existência retratação da vítima de 

violência doméstica.

E ainda, no tocante a prescrição suscitada, analisando os autos, verifico 

que no presente caso, não houve a ocorrência do instituto da prescrição.

No mais, considerando que os demais argumentos trazidos pela Defesa do 

acusado confundem-se com o mérito, postergo a sua análise para ocasião 

da sentença.

Posto isso, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 05 de março de 2018, às 

15h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

eventuais policias militares e Civis arrolados como testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 
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ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

5) No mais, DEFIRO o requerimento do réu de fl. 146, devendo a Secretaria 

da Vara emitir referida certidão.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 31 de janeiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 107552 Nr: 2877-10.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:19749/O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19981/O

 INTIMAÇÃO da defesa do réu para que, no prazo legal apresente suas 

alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO PEDRO GALBIATI (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 Processo: 

1001655-87.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ALCINDO PEDRO 

GALBIATI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerete(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 11616138 

e seguintes) apresentado pela parte requerente, no prazo legal. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000229-06.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: MARLY 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, 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, 16 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: 1000228-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKERSON CARLOS HONORATO (REQUERIDO)

DAIARA TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000228-21.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: IRANI ROSENO CONSTATINO Parte Ré: DAIARA TAVARES 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 27 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, 16 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: 1002216-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

PAULO CESAR DIAS DA SILVA OAB - 028.413.351-51 (REPRESENTANTE)

INGRATT MAIARA DE OLIVEIRA OAB - 033.844.981-78 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

S. D. E. D. F. -. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002216-14.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL DIAS DE 

OLIVEIRA REPRESENTANTE: PAULO CESAR DIAS DA SILVA, INGRATT 

MAIARA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE COLIDER . Finalidade: Intimar a 

parte requerente, através do advogado(a), por todo o conteúdo da 

Certidão de id- 11794343, para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 19/02/2018. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000239-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LORETTI LEAL BASTOS SILVA (REQUERENTE)

WILLER FERNANDO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)
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GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000239-50.2018.8.11.0009 AUTOR: 

THAIS LORETTI LEAL BASTOS SILVA, WILLER FERNANDO BASTOS RÉU: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., J. G. SCHARDONG RIBEIRO - 

ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

distribuída equivocadamente a este Juízo da 2ª Vara da Comarca de 

Colíder (MT), pois fora endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. 

Assim sendo, REDISTRIBUA o presente feito ao Juizado Especial. 

Cumpra-se. Colíder-MT, 17 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (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 Processo: 

1000200-87.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ELY RODRIGUES 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da 

sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164568. Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (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 Processo: 

1000200-87.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ELY RODRIGUES 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da 

sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164568. Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-72.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO APARECIDO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000201-72.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CARLINHO 

APARECIDO DOMINGOS Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A . 

Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença 

judicial, cujo teor se lê no id- 10830667. Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-72.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO APARECIDO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000201-72.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CARLINHO 

APARECIDO DOMINGOS Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A . 

Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença 

judicial, cujo teor se lê no id- 10830667. Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIZONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DA COSTA PINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010444-87.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE 

GIZONI DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VALDECI DA COSTA PINA . 

Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença 

judicial, cujo teor se lê no id- 10797507. Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIZONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DA COSTA PINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010444-87.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE 

GIZONI DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VALDECI DA COSTA PINA . 
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Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença 

judicial, cujo teor se lê no id- 10797507. Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA MARTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (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 Processo: 

1000390-50.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO 

FERREIRA MARTES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164745. 

Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA MARTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (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 Processo: 

1000390-50.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO 

FERREIRA MARTES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164745. 

Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERNANDES FILHO (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 Processo: 

1000392-20.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ FERNANDO 

FERNANDES FILHO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164691. 

Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERNANDES FILHO (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 Processo: 

1000392-20.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ FERNANDO 

FERNANDES FILHO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164691. 

Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MEINHART (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)

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 Processo: 

1000545-53.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VIVIANE 

MEINHART Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164712. 

Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MEINHART (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)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000545-53.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VIVIANE 

MEINHART Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164712. 

Colíder, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-88.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (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 Processo: 

8010237-88.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CLEIDE PEREIRA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR a parte requerente, 

através do Advogado(a) da petição da parte requerida e documentos 

juntados aos autos, cujo teor se lê no id- 11779421 e seguintes, para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 19 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010514-07.2016.8.11.0009

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:

OSMARINA DONIZETTI DO CARMO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010514-07.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: LUIZ ANDRE BEZERRA 

MARQUES DE SA EXECUTADO: OSMARINA DONIZETTI DO CARMO Vistos 

em correição. Defiro o integralmente o pedido derradeiro, cumpra-se nos 

moldes elencados. Após, a parte requerente para manifestar. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3423-95.2010.811.0046 – Cód. 35240.

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

PARTE REQUERIDA: ISMAEL FREIRE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ismael Freire Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua das Cerejeiras, Bairro: Centro, Cidade: Comodoro-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 590,79 

(Quinhentos e noventa reais e setenta e nove centavos)., no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 459,55 (Quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 131,24 (Cento e trinta e um reais e vinte e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Comodoro - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Marco Gomes Cardoso

Gestor Judiciário

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36623 Nr: 1322-51.2011.811.0046

 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: ANTENOR PAULO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, com o fim de intimar a(s) parte(s) vencedora do 

retorno dos autos para 1ª Instância a fim de requerer(em) o que de direito, 

em 30 dias. Na inércia o feito será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106162 Nr: 3631-35.2017.811.0046

 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: ADAIR SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido inicial para 

conceder a segurança em parte, com fundamento no art. 487, I do CPC, e 

determinar que a autoridade coatora realize a nomeação do impetrante no 

cargo até a data de 12/3/2019 ou até o dia 12/3/2021, caso o período de 

validade do concurso seja prorrogado.Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09.Sem custas.P. I. 

Ciência ao ente público e posteriormente ao MPE.Após o transito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Comodoro/MT, 16 de 

fevereiro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 2871-33.2010.811.0046

 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
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 PARTE AUTORA: GEAN CARLOS LIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO GOTARDO DE AQUINO, JANETE 

GOTARDO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73278 Nr: 429-21.2015.811.0046

 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: SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 35, alegando que houve 

omissão na referida decisão, haja vista que não constou a base de calculo 

para os honorários de sucumbência.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato não consta base de 

cálculo da percentagem de honorário fixado

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios 

e fixo a base de calculo dos honorários sucumbenciais no proveito 

econômico auferido pelo INSS com a procedência do cumprimento de 

sentença.

 Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114605 Nr: 7230-79.2017.811.0046

 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: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os efeitos infrigentes dos embargos de declaração 

apresentados, intime-se a parte requerida para se manifestar nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79135 Nr: 2831-75.2015.811.0046

 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: ROSA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 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.: 99374 Nr: 587-08.2017.811.0046

 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: ELENITA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 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 Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70766 Nr: 3396-73.2014.811.0046

 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: FDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299

 Impulsiono o feito a fim de intimar a douta advogada Ariane Queiroz dos 

Santos, de que esta já estava habilitada nos autos, desde a sua 

nomeação como curadora especial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110622 Nr: 5551-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. TRENTO & CIA LTDA EPP, MARCELA 

RIBEIRO CAMPOS TRENTO, LEOCY TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/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, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114605 Nr: 7230-79.2017.811.0046

 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: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 Intimar o requerido do despacho retro: Vistos.

Considerando os efeitos infrigentes dos embargos de declaração 

apresentados, intime-se a parte requerida para se manifestar nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86936 Nr: 1197-10.2016.811.0046

 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): AGROPECUARIA RENASCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 
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LUCION - OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A, 

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerida para que se manifeste acerca da carta precatória negativa, 

juntada na ref: 103 (fls. 416/422), da testemunha por si arrolada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97188 Nr: 5326-58.2016.811.0046

 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: ELAINE TAFAREL BARROS, TATIANE DE FREITAS 

TAFAREL, Niriane Tafarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO, ESTER 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 [...] Pois bem. A controvérsia posta nos autos exige que antes de ser 

realizado o julgamento do presente feito que transite em julgado os 

processos de código 33575 e 32006, processos esses que já foram 

sentenciados por este juízo, porém ainda não transitaram em julgado. 

Aliás, a lei processual civil determina que: Art. 313. Suspende-se o 

processo:(...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento 

de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de 

relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo 

pendente; Esclareço que é em tais processos que será decidido quais 

bens devem suceder às autoras em razão do falecimento do seu genitor. 

Assim sendo, ante o exposto, SUSPENDO o presente feito até que se 

opere o trânsito em julgado dos processos de código 33575 e 32006. P. I. 

Comodoro/MT, 16 de fevereiro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116740 Nr: 623-16.2018.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GONZAGA SCHAFER DE 

OLIVEIRA - OAB:7176/RO, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - 

OAB:6127, SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR - OAB:5912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:MT/17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo os advogados das partes acerca do 

despacho abaixo transcrito:

"Vistos. Cumpra-se na forma deprecada. Designo audiência para oitiva 

requerida para o dia 20/03/2018, às 16h00min. Intime-se o advogado das 

partes, via DJE, para que tenha ciência desta decisão e comprove nos 

autos a intimação das testemunhas arroladas. P. I. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Após, devolva com nossas homenagens."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18392 Nr: 3029-64.2005.811.0046

 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: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CORREA CARDOZO, OSMAR 

SARAN, HÉLIO ADRIANO MAROSTICA, MARIA APARECIDA DA SILVA 

SARAN, PATRÍCIA RODRIGUES DA CUNHA LOPES MARÓSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303464/SP, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB:9189/MT, 

GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, JOSÉ ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:2492

 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 (reuqeridos) a apresentar contrarrazões.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 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

 Código 87404

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental interposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de Edson Francisco Gottardo todos 

devidamente qualificados.

 Citado da presente demanda, apresentou o requerido contestação nos 

autos.

 Empós os autos foram remetidos ao “Parquet” que apresentou 

impugnação à contestação.

É o relato do necessário.

 Proceda a serventia da seguinte forma:

1) Certifique a tempestividade da contestação, bem como da impugnação à 

contestação apresentada nos autos;

2) Cadastre o advogado do requerido no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito;

3) Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas. Com relação ao 

autor mediante carga eletrônica dos autos e com relação ao requerido 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico - DJE;

4) Oficie-se a seccional da OAB de Mato Grosso, para que, caso queira, 

tome as providências que entender pertinentes com relação ao advogado 

peticionante em razão de ausência “prima facie” de inscrição suplementar 

nesse referido Estado da Federação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115561 Nr: 108-78.2018.811.0046

 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): J.C.F. INDUSTRIA E COMERCIO MADEIRAS 

LTDA, JORGE CAMILO FILHO, VÂNIA VIEIRA GARCIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, DETERMINO que o presente requerimento seja cumprido em 

10 (dez) dias pelo Oficial de Justiça nos moldes do art. 372, C.N.G.C./MT e 

desde que não tenha sido fixado prazo diverso pela Central de Mandados; 

4) SOLICITE da parte exequente os dados bancários necessários para 

devolução dos valores recolhidos nos autos a título de diligência do Oficial 

de Justiça, se necessário o for;5) Se necessário, expeça carta precatória 

para tanto.Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28847 Nr: 2902-24.2008.811.0046
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARTINOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) NOMEIO como curador especial da (o) executada (o) pessoa jurídica 

Jean Martinoski a douta DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, a 

qual deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para que, caso 

queira, apresente embargos em atendimento ao princípio do contraditório, 

no prazo de 30 (trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA 

COMARCA, aguarde-se seu retorno para esta comarca e após 

remetam-se os autos para referida entidade. 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, bem como apresentar 

endereço atualizado do corresponsável, 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 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 

penho ráve i s ,  ce r t i f i qu e - s e  e  V E N H A M - M E  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 16 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.: 32029 Nr: 217-73.2010.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. DE SOUZA ACESSORIOS E PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32029

Vistos em correição.

 De proêmio, postergo a apreciação do requerimento retro.

 Ademais, NOMEIO como curador especial da (o) executada (o) pessoa 

jurídica a douta DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, a qual 

deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para que, caso queira, 

apresente embargos em atendimento ao princípio do contraditório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA 

COMARCA, aguarde-se seu retorno para esta comarca e após 

remetam-se os autos para referida entidade. Com relação à (o) executada 

(o) pessoa física, vislumbro que esta sequer foi citada do teor da presente 

demanda.

 Às providências.

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.: 116076 Nr: 364-21.2018.811.0046

 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: PCH JUÍNA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão proferida nos autos de ref:05, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para tomar ciência da data de 

audiência designada para o dia 04/04/2018 às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116076 Nr: 364-21.2018.811.0046

 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: PCH JUÍNA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista não ser a presente demanda justiça gratuíta, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para recolher as custas do 

encaminhamento da Carta Precatória expedida nos autos, ou retirá-la em 

cartório e providenciar a sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 8719 Nr: 834-14.2002.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:MT/7.285, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 8719

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Execução fiscal interposta pelo Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-MT em face de Ari da Silva 

Brandão todos devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que a (o) executada (o) foi citada da 

presente demanda às fls. 11.

 Derradeiramente requereu a (o) exequente a remessa dos autos.

É o relato do necessário.

 Proceda à serventia da seguinte forma:

 1) Aponhe (a) senhor gestor judicial sua assinatura nas certidões de fls. 

90 e 102, bem como solicite ao servidor que incumbia tal mister a época, 

para que aponhe sua assinatura nas certidões de fls. 85, 101.

 2) Após, 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 apresentar bens passíveis de penhora no prazo de 

15 (quinze) dias. Para tanto, expeça carta de intimação, encaminhando-se, 

na oportunidade, apenas a fotocópia do presente despacho com fulcro no 

art. 412, §5º, II e §6º todos da CNGC/MT. Faça constar que não o fazendo 

ou tendo apresentado mero requerimento de novas buscas de bens, 

DETERMINO a suspensão do processo por 1 (um) ano e o consequente 

arquivamento por mais 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 40 da lei 

6830/80.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 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.: 16806 Nr: 1812-83.2005.811.0046

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

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492/MT

 Código 16806
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Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Execução fiscal interposta pelo Inmetro em face de 

Espedito Moraes Silva todos devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que a parte executada foi citada da 

presente demanda às fls. 12.

 Derradeiramente, apresentou o exequente pedido de levantamento dos 

valores bloqueados nos autos.

É o relato do necessário.

 Aponhe o senhor Gestor judicial, bem como o servidor que incumbia tal 

mister a época assinatura nas certidões até então apócrifas.

 Converto em penhora sem necessidade de lavratura de termo os valores 

bloqueados nos autos via Bacenjud. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial.

 Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, 

nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC.

 Após, transfira o numerário bloqueado na forma pleiteada pelo exequente. 

Se necessário o for diligencie-se para tanto junto à instituição exequente.

 Empós, intime-se a autarquia federal, SEM NECESSIDADE de remessa dos 

autos por não tratar-se de quaisquer das hipóteses previstas no art. 412, 

§5º, I, CNGC/MT para manifestar-se se tem interesse na remoção do bem 

se móvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, expeça carta de 

intimação, encaminhando-se, na oportunidade, apenas a fotocópia do 

presente despacho com fulcro no art. 412, §5º, II e §6º todos da 

CNGC/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 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.: 22076 Nr: 3048-36.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OTÁVIO PETTENAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, 

REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 22076

Vistos em correição.

 Indefiro o petitório retro, considerando o teor da sentença prolatada nos 

autos de embargos de terceiro em apenso a presente demanda (cód. 

39412).

 Deste modo, intimem-se a parte autora/exequente para que no prazo de 

30 (trinta) dias proceda com o devido impulsionamento do presente 

cumprimento de sentença.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 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.: 69981 Nr: 2979-23.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO SCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Em face do exposto, determino a regressão e a suspensão cautelar 

do regime de cumprimento da pena do recuperando ELIO SCHEER, do 

semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de 

prisão a ser lançado no BNMP. Após a expedição dos expedientes de 

praxe, aguarde-se este processo em arquivo provisório.Com a notícia da 

prisão do recuperando, desarquivem-se os autos e voltem-me 

IMEDIATAMENTE conclusos para designar audiência de 

justificação.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31566 Nr: 2455-02.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JACOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido retro.

Realize-se avaliação nos veículos apreendidos, devendo o Oficial de 

Justiça descrever se os automóveis estão em condições de uso ou devem 

ser leiloados como sucata.

Caso o Sr. Meirinho certifique que os bens estão em condições de uso, 

expeça-se ofício para o Detran do Estado em que os mesmos estiverem 

licenciados, para que seja realizada baixa de eventuais gravames, uma 

vez que o arrematante adquirirá os bens livres de quaisquer ônus.

 Deve constar em tal ofício determinação para que o órgão de transito 

estadual vincule eventuais crédito ao antigo proprietário, afinal o 

arrematante não pode ser responsabilizado por tais débitos.

 Saliento que se decurso do tempo tiver deteriorado o bem de tal forma 

que está inservível para seu uso comum, será leiloado como sucata, 

devendo o adquirente retirar o chassi e levar ao Detran para dar baixa, 

sendo que apenas após tal providência poderá retirar o veículo.

Após, voltem-me os autos conclusos para designação da hasta pública.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90924 Nr: 2519-65.2016.811.0046

 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: FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ SOUZA GUIMARAES - 

OAB:150.552, ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - OAB:16670

 Tendo em vista a juntada de ofício de ref: 68, nos termos do despacho de 

ref:61, impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes para 

manifestarem, no prazo concomitante de 15 dias, requerendo o que 

enteder de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38449 Nr: 3148-15.2011.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA GIOMILA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPELETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, TEREZINHA CAPELETTI, CLOVIS LUIZ CAPELETTI, POLIANA 

MIKEJEVS CALÇA LORGA, PARTE NÃO IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BALLIN - OAB:5568, 

JOSEMÁRIO SECCO - OAB:724/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Considerando o transcurso de aproximadamente de 10 (dez) anos da 

avaliação do bem (fl. 09), há grande probabilidade de que os valores 

atribuídos estejam defasados, pelo que, nos termos do art. 873, III, do 

Código de Processo Civil, determino que seja realizada nova avaliação no 

bem.

Posteriormente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do 

teor do laudo de avaliação no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 33403 Nr: 1589-57.2010.811.0046

 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

 PARTE AUTORA: CEDS, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC, MDFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente demanda. Sem custas e sem honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33436 Nr: 1622-47.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ALDORI REBISKI, 

ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Rodrigo Moura Vargas 

em desfavor do Banco do Brasil S/A.

À fl. 143 foi penhorado o valor executado, oportunidade em que o 

exequente requereu a liberação dos valores, fl. 146.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar das fls. 143 a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro 

nos termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados na conta 

única, fl. 143, em favor da parte exequente, conforme requerido à fl. 146.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas e sem honorários.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40389 Nr: 1402-78.2012.811.0046

 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: RENATO BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORREA 

DE ANDRADE - OAB:15.549-0/MT, PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA 

SILVA - OAB:124.889/SP

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Rodrigo Moura Vargas 

em desfavor do Banco do Brasil S/A.

À fl. 143 foi penhorado o valor executado, oportunidade em que o 

exequente requereu a liberação dos valores, fl. 146.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar das fls. 143 a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro 

nos termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados na conta 

única, fl. 143, em favor da parte exequente, conforme requerido à fl. 146.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas e sem honorários.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1662 Nr: 646-89.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JORGE DA SILVA, ALDUINO DA 

SILVA ZAMO, NEOLI FÁTIMA BUENO ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41775, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A

 Código 1662

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Ailton Jorge da Silva todos devidamente 

qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que todas as partes executadas da 

presente lide foram citadas da presente demanda.

 Derradeiramente, requereu a parte exequente à suspensão processual 

até a data de 29/12/2017 nos moldes do art. 10 da Lei n.º 13.340/2016.

É o relato do necessário.

 1) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de comprovar 

nos autos que sobreveio medida provisória/lei que estendeu o prazo de 

suspensão concedido na Lei n.º 13.340/2016, bem como em caso de 

prorrogação da suspensão comprovar que o presente título extrajudicial 

está abarcado por referida suspensão. No mesmo prazo deverá a parte 

exequente manifestar-se acerca da certidão de fls. 66.

 2) Proceda com as retificações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos para fazer constar os nomes dos novos patronos da parte 

exequente consoante requerimento de fls. 286/287, caso já não o tenha 

feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 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.: 32549 Nr: 736-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, LUIS 

ANTONIO PINZON ZAMO, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 Código 32549

Vistos em correição.

 Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração retro.

 Se tempestivos, tendo em vista que acaso sejam acolhidos os embargos 

de declaração interpostos nos autos modificarão a decisão embargada, 

intimem-se a parte embargada para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias [art. 1.023,§2º, CPC] por meio de seu advogado constituído se houver 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico-DJE/advogado dativo 

nomeado nos autos se tiver sido citada via edital, sendo, no entanto, tal 

intimação dispensada no caso de réu revel, caso já não o tenha feito.
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 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Comodoro-MT, 19 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.: 22947 Nr: 448-08.2007.811.0046

 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: EVA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação e, em 

consequência: 1) HOMOLOGO a importância de R$ 34.729,62 (trinta e 

quatro mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) 

relativo às verbas pretéritas e R$ 2.581,48 (dois mil quinhentos e oitenta e 

um reais e quarenta e oito centavos) referentes aos honorários de 

sucumbência;2) APÓS O DECURSO DO PRAZO para interposição de 

recurso cabível, certifique e proceda-se conforme o Provimento n. 

11/2017-CM. Após, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia 

requerida/executada para que proceda com o pagamento da presente 

obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. [art. 535, II, CPC]. NÃO HAVENDO RENÚNCIA quanto aos 

valores excedentes, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para que se proceda ao pagamento por meio de 

precatório referente às verbas atrasadas da parte exequente. [art. 535, 

§3º, I, CPC].Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 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.: 111264 Nr: 5832-97.2017.811.0046

 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 BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARY BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 111264

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de ROSEMARY BATISTA ALVES todos 

devidamente qualificados.

Juntou documentos.

Liminar deferida nos autos de ref. 04.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora em 24/01/2018.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

 Assim, nos termos dos 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.

Revogo a liminar proferida nos presentes autos.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110481 Nr: 5478-72.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 110481

Vistos em correição.

Trata-se de Ação revisional de alimentos interposta por EMILLY JULIANA 

VALADARES ROCHA por meio de sua representante legal Mercione 

Ferreira Valadares assistida pela Defensoria Pública local em face de 

Wilson Rocha Silva todos devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

1) Certifique se o réu foi citado do teor da presente demanda, bem como 

se este apresentou contestação no prazo legal;

2) Após remetam-se os autos a Defensoria Pública para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Se Ausente Defensoria Pública na comarca, 

aguarde-se seu retorno;

3) Cumpridas as diligências supra, REMETAM-SE os autos mediante carga 

eletrônica ao Ministério Público para manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias – art. 698, CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 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.: 100317 Nr: 1019-27.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 100317

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de família interposta por EDILAMAR AUGUSTO DA 

SILVA por meio da Defensoria Pública local em face de PEDRO DE SOUZA 

VASCONCELOS todos devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

1) Certifique se o réu foi citado do teor da presente demanda, bem como 

se este apresentou contestação no prazo legal;

2) Após, REMETAM-SE os autos a Defensoria Pública para que, caso 

queira, apresente impugnação à contestação;

3) Cumpridas as diligências supra, REMETAM-SE os autos mediante carga 

eletrônica ao Ministério Público para manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias – art. 698, CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 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.: 112572 Nr: 6380-25.2017.811.0046
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSDCS, MAdSM, MAdSM, MFdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 112572

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de família interposta por MARIA DO SOCORRO DA 

COSTA SILVA e outros por meio de seu defensor dativo em face de 

ANTÔNIO CLAUDIO MORAES todos devidamente qualificados nos autos.

Liminar deferida em parte de ref. 04.

É o relato do necessário.

1) Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos;

2) SOLICITE a devolução imediata do estudo psicossocial devidamente 

elaborado, ante o decurso do prazo fixado na decisão interlocutória de 

ref. 04;

3) Intime-se a parte autora por meio de seu advogado dativo mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE para impugnar a 

contestação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias;

4) Com relação ao requerimento de ref. 18, postergo tal apreciação para 

quando da prolação de sentença;

5) Cumpridas as diligências supra, REMETAM-SE os autos mediante carga 

eletrônica ao Ministério Público no prazo de 30 (trinta) dias – art. 698, CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 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.: 96861 Nr: 5181-02.2016.811.0046

 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: LUIZ MARÇAL TRUAZELLI, WDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 96861

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de alimentos interposta por WELISSON DA SILVA 

TRUAZELLI por meio de seu representante legal LUIZ MARÇAL TRUAZELLI 

por meio de seu advogado constituído em face de ANGELA MARIA DA 

SILVA todos devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

1) Certifique se o réu foi citado do teor da presente demanda, bem como 

se este apresentou contestação no prazo legal;

2) Após, certifique-se a tempestividade da impugnação à contestação 

apresentada nos autos;

3) Cumpridas as diligências supra, REMETAM-SE os autos mediante carga 

eletrônica ao Ministério Público para manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias – art. 698, CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 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.: 104741 Nr: 2985-25.2017.811.0046

 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): DILSON ROSSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, nos termos 

do art. 487, I, CPC para na forma do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel 

CHEVROLET, modelo S-10 CD EXECUTIVE 4X2 2.8 TB-ELETR., ano 

fabricação 2005, chassi9BG138SJ06C401258, placa KAD5859, cor 

PRATA e renavam nº 862902002, observando-se as determinações 

supra. DETERMINO que a parte autora devolva ao devedor fiduciante 

todos acessórios que não integravam o veículo e nem fizeram parte do 

contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes. Confirmo a 

liminar proferida nestes autos. Cadastre-se no sistema Apolo o patrono da 

parte requerida, caso ainda não esteja. O Requerente deverá aplicar o 

produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo conforme o art.2º do 

Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 

No mais, determino que as multas existentes sobre o veículo, advindas do 

tempo em que o mesmo ficou em posse da requerida, ficarão a cargo 

daquele que praticou as infrações. Oficie-se ao Detran-MT, comunicando 

estar o Requerente autorizado a proceder à transferência a terceiro que 

indicar. Condeno a Parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência com fundamento no art. 85 do 

CPC, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas de anotação e 

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, 16 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.: 103545 Nr: 2461-28.2017.811.0046

 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): LEANDRO RAIMUNDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 103545

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de LEANDRO RAIMUNDO DOS SANTOS 

todos devidamente qualificados.

Juntou documentos.

Liminar deferida nos autos de ref. 04

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora em 22/01/2018.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, em que pese tenha 

havido a citação, não fora apresentada contestação pelo requerido, 

portanto o deferimento do pleito é medida que se impõe.

 Assim, nos termos dos 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.

Revogo a liminar proferida nos presentes autos.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95913 Nr: 4773-11.2016.811.0046

 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): LUIZ FERNANDO VIOTTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95913

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Luiz Fernando Viotto da Silva todos 

devidamente qualificados.

Juntou documentos.

Liminar deferida nos autos de ref. 05.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora em 27/12/2017.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

Por fim, com relação ao requerimento de ofício ao SPC e Serasa, 

indefiro-o, pois se trata de diligência de responsabilidade do requerente. 

Ademais, este juízo não determinou qualquer anotação no banco de dados 

de tais entidades com relação ao débito em comento.

 Assim, nos termos dos 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.

Revogo a liminar proferida nos presentes autos.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

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).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93671 Nr: 3684-50.2016.811.0046

 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): IZAIAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 93671

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado por Banco 

Bradesco Financiamentos S.A em face de Isaias Alves de Souza todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Exarada sentença de mérito, esta transitou em julgado consoante certidão 

exarada nos autos.

 Derradeiramente, apresentou o exequente pedido de cumprimento de 

sentença.

É o relato do necessário.

 Determino que seja retificado o cadastro 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, intimem-se o devedor, consoante preconiza §2º, II, do art. 513, 

CPC, que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento 

do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa incidirá sobre o restante.

 Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC 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.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte 

exequente mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para 

apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 15 (quinze) 

dias.

Comodoro-MT, 16 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.: 112235 Nr: 6260-79.2017.811.0046

 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): SIDNEI AQUINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 112235

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Busca e apreensão interposta por Banco 

Volkswagen S/A em face de Sidnei Aquino de Jesus todos devidamente 

qualificados nos autos.

Procedida à tentativa de citação da parte requerida, bem como a busca e 

apreensão do bem móvel reclamado na exordial, esta restou infrutífera 

consoante certidão do Oficial de Justiça.

Após, requereu o requerente que este juízo proceda com as buscas nos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de localizar o requerido.

É o breve relato.

Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

 Não restou demonstrado que tenha a parte requerente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora por meio do diário da justiça 

eletrônico – DJE, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente nos 

autos endereço atualizado da parte requerida ou comprove nos autos que 

diligenciou de forma administrativa no intuito de localizá-los.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 98247 Nr: 83-02.2017.811.0046

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON HENING BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, FABIANO COIMBRA BARBOSA - 

OAB:RJ-117.806, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - OAB: 

151.056-S/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 98247

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e apreensão interposta por BANCO DO 

BRASIL S.A. em face de MAYCON HENING BRITO DA SILVA todos 

devidamente qualificados nos autos.

Concedida medida liminar nos autos pelo magistrado que me antecedeu, 

esta não foi cumprida ante a não localização do réu e do bem móvel.

Requereu derradeiramente o requerente a expedição de novo mandado de 

busca e apreensão.

É o breve relato.

1) Expeça-se a serventia novo mandado de busca e apreensão e citação 

a ser cumprido no novo endereço declinado nos autos;

2) Se necessário expeça carta precatória para tanto, devendo a mesma 

ser distribuída as expensas do autor, o qual deverá comprovar tal 

distribuição no prazo de 30 (trinta) dias;

3) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o fim de que o requerente arque 

com o valor da diligência do meirinho para cumprimento da liminar, caso 

não seja o autor beneficiário da justiça gratuita;

4) Cadastre o advogado subscrevente no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 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.: 108636 Nr: 4743-39.2017.811.0046

 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 CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ANTONIO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 108636

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Busca e apreensão interposta por Banco Bradesco 

Consórcio LTDA em face de Everton Antonio Andrade todos devidamente 

qualificados nos autos.

Procedida à tentativa de citação da parte requerida, bem como a busca e 

apreensão do bem móvel reclamado na exordial, esta restou infrutífera 

consoante certidão do Oficial de Justiça.

Após, requereu o requerente que este juízo proceda com as buscas nos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de localizar o requerido.

É o breve relato.

Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

 Não restou demonstrado que tenha a parte requerente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte a por meio de publicação no diário da 

justiça eletrônico, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente nos 

autos endereço atualizado da parte requerida ou comprove nos autos que 

diligenciou de forma administrativa no intuito de localizá-los.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104904 Nr: 3054-57.2017.811.0046

 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): JUELY BEZERRA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 104904

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Busca e apreensão interposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de JUELY 

BEZERRA DA SILVA SANTOS todos devidamente qualificados nos autos

Concedida medida liminar nos autos pelo magistrado que me antecedeu, 

esta não foi cumprida ante a não localização do réu e do bem móvel.

Requereu derradeiramente o requerente a expedição de novo mandado de 

busca e apreensão.

É o breve relato.

1) Expeça-se a serventia novo mandado de busca e apreensão e citação 

a ser cumprido no novo endereço declinado nos autos;

2) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o fim de que o requerente arque 

com o valor da diligência do meirinho para cumprimento da liminar, caso 

não seja o autor beneficiário da justiça gratuita;

3) Com relação ao requerimento de cumprimento do mandado nos termos 

do art. 212, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, este já foi deferido 

quando da análise da liminar requerida.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 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.: 116831 Nr: 669-05.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZO, e em 

cumprimento aos princípios da celeridade e informalidade DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Brasnorte – 

MT.Notifique-se o Ministério Público.Comodoro/MT, 19 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.: 39412 Nr: 427-56.2012.811.0046

 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: FLÁVIO DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, JOÃO CALDIN FILHO - OAB:44805, 
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RAQUEL CRISTINA DA SILVA - OAB:135868/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Código 39412

Vistos em correição.

 Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração retro.

 Se tempestivos, tendo em vista que acaso sejam acolhidos os embargos 

de declaração interpostos nos autos modificarão a decisão embargada, 

intimem-se a parte embargada para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias [art. 1.023,§2º, CPC] por meio de seu advogado constituído se houver 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico-DJE/advogado dativo 

nomeado nos autos se tiver sido citada via edital, sendo, no entanto, tal 

intimação dispensada no caso de réu revel, caso já não o tenha feito.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Comodoro-MT, 19 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.: 110659 Nr: 5569-65.2017.811.0046

 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: alcides de moura sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): instituto nacional da seguridade social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 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 manifeste-se nos autos a respeito da 

contestação apresentada pela parte requerida no dia 16/02/2018, ref.: 17, 

dos autos do processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112867 Nr: 6459-04.2017.811.0046

 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): LUIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 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 manifeste-se a respeito da certidão do Oficial de 

Justiça, exarada no dia 07/02/2018, ref.: 17 e 16/02/2018, ref.: 18, dos 

autos do processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113612 Nr: 6803-82.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A CORREA CARVALHO - ME, ADAO CORREA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 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 exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se a respeito das correspondências 

devolvidas, juntada aos autos na data: 16/02/2018, ref.: 16 e 17.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62198 Nr: 246-21.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOAO ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA BOI BOM, MARCIO MACEDO 

DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Tendo em vista que os embargos à execução foram apresentados por 

negativa geral, restando ausente qualquer alegação de vício formal a ser 

sanado, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

dias, requerendo o que entender cabível ao andamento do feito.

Após, autos conclusos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37106 Nr: 1805-81.2011.811.0046

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

 PARTE AUTORA: LADUINO CORADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado para que manifeste-se a respeito da certidão do Oficial de 

Justiça, relativa ao mandado de penhora ora expedido, juntada nas fl.: 

72/73 nos autos do processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60320 Nr: 2079-11.2012.811.0046

 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: MARIA APARECIDA LEONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência do retorno dos autos à 

1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96467 Nr: 5025-14.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSE NUNES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:MT - 1933

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro a cota ministerial retro.

Designo audiência admonitória para o dia 22 de março de 2018, às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 519 de 788



13h30min.

Intime-se o recuperando.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 730-41.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, DIRCEU MARTINS COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - OAB:MT 05881, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Ante a certidão de fl. 103, intime-se a parte exequente para no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de extinção da ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36712 Nr: 1411-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, JOSÉ 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Amadeu Coco Rubin - 

OAB:MT 8.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SICREDI SUDOESTE MT 

vez que houve a extinção do feito por abandono sem que tenha sido 

intimado o autor pessoalmente para manifestação.

Tendo em vista que se trata de sentença extintiva, utilizo-me do artigo 485, 

§ 7º, CPC para me RETRATAR da extinção, diante da ausência do 

cumprimento do disposto no art. 485, §1º do CPC, que prevê que a parte 

será intimada pessoalmente para manifestação antes da extinção dos 

autos por abandono.

Determino a intimação do requerente para, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento da diligência do Sr. Meirinho, sob pena de desconstituição 

da penhora, devendo em igual prazo requerer o que entender cabível ao 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Uma vez retratada a sentença, deixo de remeter os autos ao E. TJMT para 

reexame da matéria diante da perda do objeto do recurso.

P. I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38822 Nr: 3520-61.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência do Cálculo de Pena 

exarado na data: 05/12/2017, na fl.: 135, dos autos do processo em 

epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63576 Nr: 1717-72.2013.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NERI CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Conforme já determinado em sentença de fl. 107, proceda-se a liberação 

dos valores depositados à fl. 102 em favor da parte exequente, fls. 

124/126.

Após, determino a liberação dos valores penhorados às fls. 119/120.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24034 Nr: 1464-94.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVANDRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADIH YOUSSIF ABICHABKI, JONAS 

TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A, LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - OAB:4683

 Vistos em correição,

Não conheço da impugnação acostada às fls. 320/324 datada de 

11/07/2017, pois intempestiva, visto que a intimação do requerido Jonas 

Teodoro da Silva foi efetuada em 2015, conforme fls. 274/275.

Intime-se o requerente para no prazo de 15 dias manifestar-se no feito 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25320 Nr: 2339-64.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:, FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALUÁ KRIGNL CAPELETTI - 

OAB:100.190/RS, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 (...).Desta feita, defiro os pedidos de itens “a” e “b”, fls. 238/239, e 

determino a desconstituição da penhora que recaiu sobre os imóveis 

matriculados sob os números e 1.215 e 1.627 do CRI de Comodoro/MT de 

propriedade do executado, devendo ser expedido ofício ao CRI local para 

baixa no gravame.Por outro lado, o executado afirma que a dívida 

discutida nestes autos foi assumida por Waldir Francisco Guerra, Allan 

Mello Guerra e Agropecuária Vale do Juruena Ltda.Contudo, não há 

qualquer comprovação de consentimento expresso do credor Bunge 

Fertilizantes S/A na assunção da dívida pelos terceiros, o qual afirma não 

ter consentido, conforme exigência do Código Civil, em seu art. 299:“Art. 

299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o 

consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor 

primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o 

credor o ignorava”.Assim, persistente a legitimidade do executado para 

figurar no polo passivo da ação, consoante título executivo anexo às fls. 

10/11.Outrossim, não procede a afirmação de nulidade da penhora do 

imóvel de matrícula nº 239 CRI Comodoro/MT por ter ele um valor inferior 

ao montante cobrado na execução, visto que a dívida atinge o importe de 

R$ 5.002.631,47 (cinco milhões dois mil seiscentos e trinta e um reais e 

quarenta e sete centavos) e o bem foi avaliado em R$ 1.338.334,20 (um 

milhão trezentos e trinta e oito mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte 

centavos), valor que não será absorvido pelo pagamento das custas da 

execução, fato que poderia acarretar na desconstituição da penhora, 

conforme dicção do art. 836 do CPC:“Art. 836. Não se levará a efeito a 
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penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução”.Por fim, defiro o pedido de fl. 372, intime-se o Oficial de Justiça 

que procedeu com a penhora de fls. 214/217, para que preste os 

esclarecimentos requeridos às fls. 287/289, no prazo de 15 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26203 Nr: 358-63.2008.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEMOS NEGRÃO SAMPAIO, 

MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP).

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30260 Nr: 1326-59.2009.811.0046

 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: LORENÇA FLORES JAVANU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30260De proêmio, DETERMINO que seja efetuada a intimação do 

causídico da requerente via diário da justiça eletrônico – DJE, para que 

apresente procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas 

ou procuração pública em 15 (quinze) dias. Dito isso, tendo em vista que 

incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade de justiça em grau de 

recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO de analisar pedido de 

assistência judiciária gratuita porventura existente. Certifique-se a 

tempestividade do recurso e razões de apelação apresentado nos autos. 

Se intempestivo, desde já ressalto que o controle da admissibilidade da 

apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad quem, DEVENDO os 

autos ser remetidos após a apresentação de contrarrazões ao recurso de 

apelação ou o decurso do prazo para tanto. Em seguida, intime-se o 

apelado mediante REMESSA DOS AUTOS – art. 412, § 5º, I, C.N.G.C/MT 

para oferecer contrarrazões ao recurso nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC. Empós, certifique-se a tempestividade ou o decurso do prazo para 

apresentação. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se 

o apelante para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009,§2º, 

CPC. Se apresentado recurso por parte deste, desde já determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Intime-se a parte requerida, para na mesma ocasião comprovar que 

procedeu com a CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO porventura implantado outrora 

nos autos. Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação 

do benefício concedido nestes autos, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas 

homenagens.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 06 de dezembro de 

2017.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31033 Nr: 2119-95.2009.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALEXANDRE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍVIA VAZ SANTOS 

CASTRIANI - OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência do Cálculo de Pena 

exarado na data: 05/12/2017, na fl.: 525, dos autos do processo em 

epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34045 Nr: 2231-30.2010.811.0046

 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: CLEMERSON LUIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTÔNIO SISCONETTO, CATIANE 

FELIX CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Acolho os esclarecimentos do Sr. Meirinho, fl. 338 e HOMOLOGO o auto 

de avaliação de fl. 197.

Necessário destacar que a avaliação realizada por Oficial de Justiça é 

revestida de fé pública, uma vez que realizada por serventuário da justiça, 

detentor de atribuição e qualificação específicas para tal fim, e que, para o 

cumprimento da diligência, adotou critérios relacionados não só com o 

valor absoluto do bem, mas também com o valor de mercado, segundo o 

estado em que se encontra a coisa.

Sendo assim, para nova avaliação, imperioso a juntada pelo 

impugnante/exequente de novos elementos concretos, a fim de 

demonstrar a erronia de avaliação, tais como preços de imóveis similares 

em áreas adjacentes, o que não veio aos autos.

 Defiro o pedido de fls. 236/237. Remeta-se cópia das fls. 166/237 ao 

Ministério Público para apuração de eventual ilícito pelo executado.

Diante da opção de adjudicação manifestada à fl. 220, intime-se o 

executado por meio de carta registrada, dando-lhe ciência do interesse do 

credor em adjudicar o bem penhorado, de acordo com o disposto no artigo 

876, § 1º, II, do CPC.

 Esgotado o prazo acima concedido, certifique-se e retornem-se os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65999 Nr: 4194-68.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Acolho a cota ministerial retro.

Designo audiência para proposta de suspensão condicional para o dia 03 

de março de 2018, às 15h30min.

Intime-se o denunciado.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66192 Nr: 4379-09.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA, ROBERTO 

ALVES DOS SANTOS, MAURO CESAR ARRUDA SILVA, ADÃO CORREIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 
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SOUZA - OAB:14131/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

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), aos apelados para também arrazoar.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38665 Nr: 3363-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO LUIS BETTIO PERINI, ROBERTO 

CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente endereço atualizado da parte executada Roberta Castela Filho e 

bens passíveis de penhora de Giuliano Luis Bettio Perini.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-14.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO APARECIDO CASTRIANI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO CERTIDÃO Processo n. 

1000288-14.2017.8.11.0046 Certifico que , compulsando os autos 

constatei que a reclamada ja tomou ciencia já tomou ciencia da audiencia 

de conciliação designada para o dia 21/02/2018 ás 08h30min, eis que 

possui advogado habilitado nos autos. COMODORO, 17 de fevereiro de 

2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-14.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO APARECIDO CASTRIANI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO CERTIDÃO Processo n. 

1000288-14.2017.8.11.0046 Certifico que , compulsando os autos 

constatei que a reclamada ja tomou ciencia já tomou ciencia da audiencia 

de conciliação designada para o dia 21/02/2018 ás 08h30min, eis que 

possui advogado habilitado nos autos. COMODORO, 17 de fevereiro de 

2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000164-31.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S & C COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCON VALACE PEREIRA PROCOPIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1000164-31.2017.8.11.0046 Ressai dos autos que a 

reclamante não juntou documento comprobatório da condição de Empresa 

de Pequeno Porte – EPP/ME (certidão simplificada da Junta Comercial), 

referente ao ano de 2018, assim sendo, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de intima-la, na pessoa do seu advogado, para que 

providencie o deposito da referia certidão nesta secretaria, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção do feito(Enunciado 135 do FONAJE). 

Ademais, certifico que, o depósito da certidão nesta Serventia não exime o 

reclamante de junta-la em todas as ações distribuidas. COMODORO, 17 de 

fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-06.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

8010065-06.2014.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Ressai 

dos autos que a reclamante não juntou documento comprobatório da 

condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP/ME (certidão simplificada da 

Junta Comercial), referente ao ano de 2018, assim sendo, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono os autos com a finalidade de intima-la, na pessoa do seu 

advogado, para que providencie o deposito da referida certidão nesta 

secretaria, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

feito(Enunciado 135 do FONAJE). Ademais, certifico que, o depósito da 

certidão nesta Serventia não exime a reclamante de junta-la em todas as 

ações, posteriormente, distribuídas. COMODORO, 17 de fevereiro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-81.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEIDIANA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000290-81.2017.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, tendo em vista o retorno das férias da Gestora desta Secretaria no 

dia 07/02/2018, bem como, o feriado prolongado do carnaval (12,13 e 

14/2018 – PORTARIA 678/2017-PRESI), não houve tempo hábil para a 

expedição dos atos necessários para a realização da solenidade. Assim 

sendo, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior, impulsiono os autos com a finalidade de redesignar o dia 
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11/04/2018 ás 10h30min para a realização da audiência de conciliação. 

COMODORO, 17 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR PIRES DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000001-17.2018.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, tendo em vista o retorno das férias da Gestora desta Secretaria no 

dia 07/02/2018, bem como, o feriado prolongado do carnaval (12,13 e 

14/2018 – PORTARIA 678/2017-PRESI), não houve tempo hábil para a 

expedição dos atos necessários para a realização da solenidade. Assim 

sendo, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior, impulsiono os autos com a finalidade de redesignar o dia 

11/04/2018 ás 11h00min para a realização da audiência de conciliação. 

COMODORO, 17 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário( SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JONACIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR PERSCH OAB - RO7695 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEIDA MONTEIRO LIMA (REQUERIDO)

LORIVAL MONTEIRO (REQUERIDO)

EUGENIO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000002-02.2018.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, tendo em vista o retorno das férias da Gestora desta Secretaria no 

dia 07/02/2018, bem como, o feriado prolongado do carnaval (12,13 e 

14/2018 – PORTARIA 678/2017-PRESI), não houve tempo hábil para a 

expedição dos atos necessários para a realização da solenidade. Assim 

sendo, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior, impulsiono os autos com a finalidade de redesignar o dia 

11/04/2018 ás 11h30 min para a realização da audiência de conciliação. 

COMODORO, 18 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010310-46.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R C DE FARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT0017682A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8010310-46.2016.8.11.0046 Por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte reclamante, na pessoa de seu patrono, 

para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca Oficio juntado ao ID 

11809282, sob pena de arquivamento. COMODORO, 19 de fevereiro de 

2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-41.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NEIA DE OLIVEIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(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 COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8010041-41.2015.8.11.0046 Por determinação do MM. Juiz de 

Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a reclamante, na pessoa de sua advogada, 

para manifestar, no prazo de cinco dias, acerca do comprovante de 

deposito judicial juntado ao ID 11810856, sob pena de arquivamento. 

COMODORO, 19 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66136 Nr: 4325-43.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RODRIGUES FRIZZO - 

OAB:PR/33150, VINICCIUS FERIATO - OAB:PR/43748

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que, o Dr. Victor Henrique Rampaso Miranda- OAB/MT 20441-O, 

fez carga rápida dos autos em 08/02/2018, e não devolveu até a presente 

data. Assim sendo, por determinação do MM Juiz de Direito – Dr. Antônio 

Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a finalidade de 

intima-lo para devolva os autos nos termos nos termos do § 3º do artigo 

363 da CNGC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-16.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE OLIVEIRA CASSOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

8010269-16.2015.8.11.0046 REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

LUCIENE DE OLIVEIRA CASSOLI Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

penhora on line em que a parte adversa ainda não adimpliu o crédito 

devido, conquanto devidamente intimada. 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 
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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 

manifestação. 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. De 

outro modo, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por 

ter havido resposta negativa, DEFIRO o pedido de pesquisa pelo sistema 

RENAJUD. Em sendo positivo o resultado, desde já procedo à respectiva 

constrição de transferência, sendo que a vedação de licenciamento 

somente será deferida em circunstância excepcional, a ser cabalmente 

demonstrada pela parte exequente. Com o resultado da pesquisa, em 

sendo positiva, manifeste-se a parte exequente sobre o interesse da 

penhora, em 05 (cinco) dias, devendo indicar a localidade em que o 

veículo poderá ser encontrado e fornecer os meios necessários para o 

cumprimento da diligência. Na situação alhures, havendo requerimento, 

desde já defiro a constrição do(s) bem(ns). Procedida a penhora e 

avaliação, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo legal, 

devendo a parte exequente indicar no mesmo lapso temporal a forma de 

expropriação. No caso de veículo sujeito à outra restrição decorrente de 

contrato de alienação fiduciária ou outro similar, não estando à disposição 

da parte executada, desde já indefiro qualquer restrição sobre o mesmo 

pelo sistema RENAJUD, cabendo à parte interessada requerer eventual 

penhora sobre direitos do contrato. Não sendo encontrado nenhum veículo 

apto à penhora, tanto pelo sistema RENAJUD ou pelo oficial de justiça, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

outros bens passíveis de constrição ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92259 Nr: 2491-74.2017.811.0010

 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: Anderson Cruz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no praz 

legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96207 Nr: 4313-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RUSSI

 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: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 

OAB/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 a Exceção de 

Pré-executividade e documetos retro, impulsionando o feito e requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70513 Nr: 12037-27.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON GUIMARÃES DA SILVA, JOSE CLOVIS LIMA, 

RENATA SOUSA LIMA, TELMA GEANE DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962

 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): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99424 Nr: 5825-19.2017.811.0010

 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: ALIANDRA GABRIELE DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arinilson Gonçalves Mariano 

- OAB:18.478 - GO, Carlos Eduardo Muricy Montalvão - OAB:24.294 - 

GO, Juliana Lazara Alvarenga Montalvão - OAB:40.273 - GO, 

MICHELLE DE CASTRO CINTRA - OAB:48624, RENATA SOARES 

PEIXOTO - OAB:37.791/GO, THAIS APARECIDA PENA - OAB:OAB-GO 

33.551

 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.: 107605 Nr: 9953-82.2017.811.0010

 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: GUERINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL SEBASTIÃO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109629 Nr: 992-21.2018.811.0010

 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: EDMUNDO BARBOSA LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA 

CENTRAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:23995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça.

Pois bem. De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios.

Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”;

O Art. 98 e ss. do NCPC, que 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.

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.

Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(Art. 219, NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem 

a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC.

Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54953 Nr: 3376-30.2013.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDM, VDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45758 Nr: 681-74.2011.811.0010

 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: DIOMARA SOARES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 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 a Certidão do 

Senhor Meirinho bem como das informações retro, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69330 Nr: 11652-79.2015.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BOSCHINI, CLOVIS VIRGENTIN, NILTON 

MILITÃO DA ROCHA, ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN MACHADO LEMES - 

OAB:35115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo aos 

embargos.Intime-se a embargada – mediante vistas dos autos – para 

impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que 

porventura desejar produzir.Após, retornem conclusos para julgamento 

antecipado do pedido ou instrução.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 15 de 

dezembro de 2017.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91847 Nr: 2299-44.2017.811.0010

 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: GIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2299-44.2017.811.0010

Código 91847

Requerente: Givaldo Oliveira da Silva.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Givaldo Oliveira da Silva em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O patrono do requerente à ref. 18 informou seu falecimento, pugnando 

pela extinção do feito sem resolução de mérito.

É o relato necessário.

Decido.

Ante a notícia do falecimento da parte autora, certidão de óbito de ref.18, a 

extinção prematura do feito é medida que se impõe.

O artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil dispõe que: verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 “IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal;”.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, IX do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Registre-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69275 Nr: 11634-58.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO FERREIRA MACEDO - 

OAB:OAB/GO 4127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RIBEIRO - 

OAB:18.222/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - GO

 Processo nº. 11634-58.2015.811.0010

Código 69275

Exequente: Bamerindus Companhia de Seguros.

Executado(as): Usina Jaciara S/A.

VISTOS ETC,

Bamerindus Companhia de Seguros ajuizou “Execução de Título 

Extrajudicial”, em face de Usina Jaciara S/A ambos qualificados nos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 525 de 788



Intimado para manifestar-se nos autos (ref. 10), a parte autora quedou-se 

inerte, conforme consta na certidão de ref.19.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

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 o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 04 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83613 Nr: 3976-46.2016.811.0010

 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: TCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes à ref. 

39 para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o que faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução de 

mérito.As partes desistem do prazo recursal.Arquive-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

14 de dezembro de 2017.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91884 Nr: 2323-72.2017.811.0010

 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: FA, VIGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores 

para DECRETAR-LHES o divórcio, bem como, HOMOLOGAR o acordo 

celebrado entre as partes quanto aos demais requerimentos referentes à 

guarda, visitas, alimentos e partilha de bens, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o que faço com fundamento no art. 487, inciso III, 

“b” do Novo Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito.Expeça-se o termo 

de guarda definitiva.Expeça-se mandado de averbação e oficia-se o 

cartório civil competente.Ciência ao Ministério Público.Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-seJaciara-MT, 14 

de dezembro de 2017.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96126 Nr: 4277-56.2017.811.0010

 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 CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON ELIAS FERREIRA MINHACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4277-56.2017.811.0010

Código 96126

VISTOS ETC,

 Bradesco Administradora de Consórcios Ltda propôs a presente “Ação 

de Busca e Apreensão” em face de Washington Elias Ferreira Minhaco, 

qualificado nos autos.

A liminar foi deferida, com a expedição de mandado para busca e 

apreensão do bem (Ref: 4).

Em petição à ref. 16, a parte autora postula pela desistência da ação, 

requerendo a extinção do feito.

É o que relato.

 Fundamento e Decido.

O pedido da autora deve ser deferido, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz não 

resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da ação”.

Desnecessário a intimação do réu, porquanto não contestada a ação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte da 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Inexistem restrições judiciais no veículo relacionado a este feito.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 3285-71.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSO APARECIDO DOS SANTOS, JULIANA 

APARECIDA DOS SANTOS-ME, JULIANA APARECIDA DOS SANTOS, 

GERSON GOULART MAIER, MARLI GARCIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO 

- OAB:19.054-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação do advogado da parte 

exequente via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda o 

recolhimento das custas iniciais e de locomoção para o devido 

cumprimento da carta precatória distribuida em Jataí/GO, conforme 

solicitação do ofício de fls. 133/134, sob pena de devolução da referida 

carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10726 Nr: 1278-58.2002.811.0010

 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: LUCIMAR FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BENICIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da parte autora via DJE, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 
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autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1460 Nr: 1047-07.1997.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, ADIR ENAR DE 

VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de 15 (quinze) dias, para a parte 

devedora comprovasse nos presentes autos o pagamento da dívida 

descrita nos cálculos, bem como o recolhimento das custas processuais 

mencionadas à fl. 266. Assim, faço expedir intimação ao exequente, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3825 Nr: 60-39.1995.811.0010

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E RECAPAGEM DE PENEUS 

JACIARENSE LTDA, ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO, WALTER 

MOREIRA COSTA, MARIA LUCIMAR SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de fls. 286/292, interposto 

pela parte autora, foi protocolado no prazo legal, portanto, tempestivo. 

Assim, nesta data faço expedir intimação do advogado da parte requerida 

via DJE, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20722 Nr: 2340-94.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BORBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação do exequente via DJE, para 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do pedido de fls. 309/310 

e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20608 Nr: 2207-52.2006.811.0010

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

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, VILMAR LUIZ 

CADONA, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, RODRIGO LEMES CURADO - OAB:27.638 OAB/GO

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do exequente, 

via DJE, para querendo, no prazo legal, impugnar a manifestação da 

Defensoria Pública transcrita nas fls. 318-vº e requerer o que de direito 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89232 Nr: 986-48.2017.811.0010

 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: LRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDTDMG, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo legal, impugnar as contestações de ref. 08 e 09 e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56571 Nr: 944-04.2014.811.0010

 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: VERA LUCIA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 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: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que, os embargos a execução acostados às fls. 

172/308, foram opostos no prazo legal. Certifico ainda que, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora 

via DJE, para querendo, no prazo legal, apresentar impugnação e requerer 

o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 125-67.2014.811.0010

 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: VERA LIMA DO NASCIMENTO

 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: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Requerente, via DJE, para impugnar os Embargos do 

Devedor de fls. 167/304, interposto pela parte Requerida, no prazo legal. É 

o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56546 Nr: 922-43.2014.811.0010

 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: ROSÂNGELA VIRGÍNIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 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: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente via DJE, para 

querendo, no prazo legal, impugnar os embargos à execução e e requerer 
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o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53633 Nr: 2157-79.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR AQUINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do exequente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da decisão 

de fls. 77/78 e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74546 Nr: 315-59.2016.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 315-59.2016.811.0010

Código nº 74546

Exequente: Benedita Eliane Ferreira do Nascimento

Executado: Joel Santana de Oliveira

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 cinco dias, se manifeste 

no feito e requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59100 Nr: 2850-29.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM. DE CONSORCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO JOSÉ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607, VOLNEI COPETTI - 

OAB:OAB/RS 58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, analisando os presentes autos constatou-se que a 

manifestação de ref. 53 foi protocolada pela parte exequente. Assim, faço 

expedir intimação ao exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da decisão de ref. 55 e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29421 Nr: 2234-30.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618, 

TENILLE P. FONTES - OAB:11.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:24 HORAS

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Gilberto de Almeida Pereira, 

Cpf: 66702925115, Rg: 10063641 Filiação: José Antonio Filho e Maria de 

Fátima de Almeida, data de nascimento: 17/01/1977, brasileiro(a), natural 

de Araxa-MG, casado(a), Endereço: Rua Bartira, 1220, Bairro: Planalto, 

Cidade: Jaciara-MT

Finalidade:para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas entregar o veículo 

objeto da alienação fiduciária, ou, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do valor de R$ 52.006.31 (cinquenta e dois mil e seis reais e 

trinta e um centavos).

Noutra banda, não prospera a aplicação da multa de 10% (dez por cento) 

em caso de não pagamento espontâneo do crédito exequendo pelo 

executado (art. 523, § 1º do CPC),

Resumo da inicial:DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA........propor AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de bem alienado 

fiduciariamente contra GILBERTO DE ALMEIDA PEREIRA.....pelas razões 

de fato e de direito que segue passa a expor: As partes celebraram em 

DataCAF os inclusos Contratos de Alienação Fiduciária tendo por objeto o 

seguinte bem Ônibus, marca M. Benz, modelo OF 1620, ano de 

fabricação/modelo 1999/1999, cor Branca, chassi 9BM384087RB031514, 

placas MT/KOE-6099. Este instrumento resultou na contemplação do 

requerido relativa ao grupo de consórcio nº 1750/053-1. Ocorre, 

entretanto, que o requerido não vem cumprindo com as obrigações 

assumidas, estando a dever as prestações nºs 13 e 19 vencidas em 

19/11/2008 a 19/05/2009 e foi constituído em mora pela apontada 

inadimplência, conforme notificação anexa, mas não atualizou seu débito, 

propiciando à autora a propositura da presente demanda..........Protesta 

provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, sem exceção, e 

que os atos sejam praticados na forma do art. 172 e seus parágrafos do 

Código de Processo Civil...........Termos em Pede Deferimento.

Decisão/Despacho:Processo nº. 2234-30.2009.811.0010

 Código: 29421

Exequente: Disal Administradora de Consórcios Ltda

Executado: Gilberto Almeida Pereira

VISTOS ETC,

Defiro, em parte, os pedidos de fls. 155/156.

Considerando que a parte adversa foi citada por Edital, assim como 

transitada em julgado a sentença de fls. 151/151-vº, a intimação do 

executado para o cumprimento de sentença deve seguir na mesma 

modalidade.

Assim, intime-se o executado por Edital para no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas entregar o veículo objeto da alienação fiduciária, ou, no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor de R$ 52.006.31 

(cinquenta e dois mil e seis reais e trinta e um centavos).

Noutra banda, não prospera a aplicação da multa de 10% (dez por cento) 

em caso de não pagamento espontâneo do crédito exequendo pelo 

executado (art. 523, § 1º do CPC), porquanto, trata-se de parte citada por 

Edital.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. REÚ CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. 

INTIMAÇÃO. ART. 475-J DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese de legitimação 

extraordinária, exercida, no caso em apreço, pela Defensoria Pública, não 

assume toda a extensão do patrocínio privado ou público exercido na 

forma do artigo 134 da Constituição Federal. Na citação ficta, o Defensor 

não tem qualquer contato com o devedor, não se mostrando idôneo 

imputar-lhe o encargo de comunicar a condenação e a deflagração da 

fase de cumprimento da sentença ao réu sendo incabível, portanto, a 

incidência da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil 

tomando por base a ciência do curador especial acerca do trânsito em 

julgado da condenação do réu citado por edital. 2. Recurso conhecido e 

provido.” (Processo AGI 20150020120616 Orgão Julgador 6ª Turma Cível 

Publicação Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 283 Julgamento 22 de 

Julho de 2015 Relator CARLOS RODRIGUES).

Afasto, pois, a incidência da multa do art. 523, § 1º do Código de Processo 

Civil.

Decorridos os prazos previstos no edital de intimação sem manifestação 

do executado, certifique-se.

Após, conclusos.

 Às providências.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 19 de junho de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34184 Nr: 1741-19.2010.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA ME, DINALVA FELICIA DE SOUZA CORREIA, ROSA MARIA BORJA 

CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Dinalva Felicia de Souza Correia, 

Cpf: 00261803832 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Arapongas Nº 

280, Bairro: Jardim das Araras, Cidade: Alta Floresta-MT

Executados(as): Rosa Maria Borja Correia, Cpf: 43875181700 Filiação: 

Hélio de Oliveira Borja e Maria Neuza Monte Borja, data de nascimento: 

10/02/1957, português(a), natural de Rio grande do norte-, casado(a), 

comerciante, Endereço: Av. Piracicaba N° 120, Bairro: Centro, Cidade: 

Jaciara-MT

Resumo da Inicial:VALOR DA CAUSA EM: 11/05/2010 – R$ 6.689.92 ( seis 

mil e seiscentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), que 

corresponde ao valor do débito com os acréscimos legais e honorários. 

Para que no prazo de 05 (cinco) dias pague(m) a dívida acima citada, 

representada pela CDA nº20104384, nos termos do artigo 8º da referida 

Lei. Requer, caso não seja efetuado o pagamento devido, que seja 

procedida a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução, intimando-se desta o (s) EXECUTADO(S) e, se for o 

caso, respectivos cônjuges,á fim de garantir o pagamento do débito,na 

eventualidade da penhora recair sobre os bens imóveis, ficando desde já 

requerida. Requer, ainda, que seja o (s)EXECUTADO(s)intimado(s) da 

penhora para, querendo, interpor embargos, no prazo legal 

prosseguindo-se a ação até satisfação do débito. Requer, por derradeiro, 

se necessário for a aplicação do artigo 172, parágrafo 2º, do CPC, bem 

como a condenação no valor do débito com os acréscimo processuais e 

custas. Dá-se a presente o valor constante da certidão anexa com 

acréscimo legais.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87995 Nr: 359-44.2017.811.0010

 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): JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE 

ARAÚJO (MERCADO TORRES), Sueli Cristina Ferreira do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-72.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11652434 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte Autora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001017-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA AMARO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11599321 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte Autora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FLORES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000701-38.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 19 conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 19 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000706-60.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 19 conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 19 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000707-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000707-45.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 19 conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 19 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000499-61.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

189, 01 conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 19 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/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)

 

Certidão Processo n. 1000473-63.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 19 conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 19 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000780-17.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 19 conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 19 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS SOARES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000837-35.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 19 conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 19 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (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: 10:45 , 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: 1000231-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (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: 17/04/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) 
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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: 1000230-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 17/04/2018 Hora: 08:00 , 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: 1000562-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MALPELI JUNIOR (REQUERIDO)

LUCEMAR FRANZOI MALPELI (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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000804-79.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 do 

depósito de id n. 11800120.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SANTIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

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: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2018 Hora: 08:30 , 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SANTIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

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: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2018 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: 1001125-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA BRITO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11436548 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS FRANCISCA DA SILVA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (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)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte devedora para pagar o débito 

remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, mantendo o parcelamento 

acordado, nos mesmos valores, a partir do décimo dia do mês de 

dezembro/2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1001048-71.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 19, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 19 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000129-48.2018.8.11.0010 EXEQUENTE: WENDELL PEREIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERNANDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (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: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 08:30 , 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2018 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: 1000764-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DOSSANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000764-63.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11229104), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000603-87.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000603-87.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11673839), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de 

fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-44.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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SONIA MARIA ESPROTIN KOIKAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000774-44.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11647828), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-57.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BORGES DE REZENDE SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000411-57.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11345853), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de 

fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000821-81.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11675218), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de 

fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-46.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000845-46.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11416993), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS BESSA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000860-78.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11565442), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000469-60.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000469-60.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11538010), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de 

fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FELIX DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000827-88.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11465422), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de 

fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000841-72.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11465615), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000817-44.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 111676552), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000839-05.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11465493), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000980-24.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11563091), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000982-91.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11563196), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37440 Nr: 1607-65.2010.811.0018

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: Alvorina Machado Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Ante o levantamento de R$ 13.551,01 (treze mil quinhentos e cinquenta e 

um reais e um centavo) realizado nos autos em apenso, intime-se a 

exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente o 

demonstrativo de cálculo de eventual saldo remanescente da dívida, 

requerendo o que for de seu interesse, implicando o seu silêncio em 

satisfação do débito.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78858 Nr: 1496-71.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Quadro-ME, Anderson Quadrto

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

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, determino o desentranhamento do documento anexado às 

fls. 21, tendo em vista não ter qualquer ligação com este feito, devendo o 

mesmo ser juntado ns respectivos autos.

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, mantenho a decisão retro, indeferindo a 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.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68302 Nr: 456-88.2015.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Cândido

 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 a intimação para o 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.: 70057 Nr: 1301-23.2015.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Lisboa da Hora - EPP, José Lisboa da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 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, mantenho a decisão retro (fls. 36).

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.: 70897 Nr: 1729-05.2015.811.0018

 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): Viação Eldorado LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 localização de bens do devedor" (vide, 1 por exemplo, julgado proferido 

nos autos do Agravo de Instrumento n.º 2013.02.01.003371-5, relatoria 

dessa Desembargadora, à unanimidade de votos, publicado no E-DJF2R 

de 09/07/2013), não merece acolhida a argumentação apresentada pela 

agravante, devendo também, quanto a este aspecto, ser mantida a 

decisão do Julgador de primeira instância.- "A realização das diligências 

necessárias a fim de esgotar todos os meios possíveis para a busca do 

endereço dos Réus cabe à Autora. Desta forma, não se justifica o 

deferimento, pelo Juiz, da consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, 

RENAJUD, CESAN e SIEL, para obtenção de tal endereço" (Agravo de 

Instrumento n.º 201302010186982, Rel. Desembargador Federal 

GUILHERME DIEFENTHAELER, Oitava Turma Especializada, à unanimidade 

de votos, publicado no E-DJF2R de 03/12/2014).- Recurso desprovido. 

(Processo AG 00017759620164020000; 8ª Turma Especializada; 

Julgamento 08/06/2016; Relator: Vera Lúcia Lima) Portanto, para a 

providência do pedido ora formulado, determino a intimação do exequente 

para manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos via 

sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105934 Nr: 1108-03.2018.811.0018
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMOV S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Almeida Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Righi Capanema de 

Almeida - OAB:87830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37380 Nr: 1547-92.2010.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evangelista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvorina Machado Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Holmes Bernardi Neto - 

OAB:134633/SP, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fl. 201, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL no valor nela indicado, devendo ser transferido para a conta 

bancária informada pela advogada da parte.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes pessoalmente desta 

decisão.

Após, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 141, certificando-se o 

transito em julgado e arquivando-se os autos após o pagamento das 

custas e despesas processuais.

Sirva-se como Mandado/Ofício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61407 Nr: 4018-76.2013.811.0018

 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: Julieta de Mello

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, Dra. Ignez Maria 

Mendes Linhares, acerca da petição de fls. 253/256, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88481 Nr: 905-75.2017.811.0018

 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: Marinaldo Francisco Viana, Irair Torres Viana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora , querendo apresentar quesitos e 

assistente técnico, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103474 Nr: 8493-36.2017.811.0018

 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: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o presente remédio constitucional observo que a parte 

impetrante pugnou pela sua extinção ante a mudança dos fatos e do 

direito que o ensejaram.

Diante disso HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o 

"mandamus", sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Novo Código de Processo Civil.

P.R. Intime-se por DJE.

Sem custas. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105879 Nr: 1083-87.2018.811.0018

 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: S. R. Waldow Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

No dedilhar dos autos, verifica-se que a parte autora não comprovou sua 

capacidade para pleitear eventual direito em Juízo, notadamente, por não 

ter coligido ao presente feito os documentos que comprovem a existência 

da empresa requerente.

Assim, nos termos do art. 76, do CPC/2015, intime-se a parte autora a fim 

de que regularize sua representação processual, trazendo o original ou 

equivalente do instrumento de contrato empresarial/cadastro nacional de 

pessoa jurídica, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62229 Nr: 4849-27.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123PR/16691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos do autor, onde consta como patrono habilitado para 

receber intimações, Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS e Dr. José Arnaldo 

Janssen Nogueira, para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34984 Nr: 2546-79.2009.811.0018

 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: João Luiz Geraldo Rosa, Irene Aparecida Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Caetano, Maria Molina Caetano, Canadian 

Agricultura e Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11457/B, Flávia Aires da Silva - OAB:10422/MT, Jorge Balbino 

da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Armoa - 

OAB:10372, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Robson 

Dupim Dias - OAB:17.074, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, 

Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12.854/B

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa se seu advogado, Dr. 

Jorge Balbino da Silva, MT/3063-A, acerca da juntada do laudo pelos 

autores, de fls. 447/460, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 138-13.2012.811.0018

 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): Neusa de Souza Matos Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Matioli Verissimo Silva - 

OAB:Mat.1794057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Marcos - 

OAB:132018/SP

 Intimar a requerente sobre o retorno dos autos da segunda instância, 

requerendo o que entenda de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36793 Nr: 959-85.2010.811.0018

 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: Neusa de Souza Matos Galvão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Francisco de Assis Marcos - OAB:132018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Intimar a requerente sobre o retorno dos autos da segunda instância, 

requerendo o que entenda de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104139 Nr: 46-25.2018.811.0018

 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: Banco BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35894 Nr: 59-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor, Dr. Marcelo Rubens Betarello Setolin, OAB 

18930, acerca do ofício Depósitos Judiciais de fls. 145, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42416 Nr: 2845-85.2011.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. A. Madeiras Ltda-EPP, Maria Aparecida 

Avelino da Silva, Antonio Neto Burile da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar a requerida acerca da penhora realizada de fls. 49/51, requerendo 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71867 Nr: 2156-02.2015.811.0018

 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): Izabel Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar o patrono do autor da juntada de ofício do TRF de folhas 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99357 Nr: 6355-96.2017.811.0018

 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: Ines Marcheti de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA –SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureni Marcheti de Azevedo - 

OAB:22576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Aureni Marcheti de Azevedo - OAB:22576/O, 

acerca da Juntada de Constestação de ref: 23, para que se manifeste no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105336 Nr: 775-51.2018.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSLE, JCdS, WZLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados a receberem intimações: Renato Chagas Correa da Silva, OAB: 

8184-A/MT e Cristina Vasconceloa Borges Martins, OAB: 13.994-A/MT, 

para efetuar o complemento de diligência da Oficiala de Justiça, no valor 

de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), conforme sua 

certidão de ref: 10, junto ao Site do Tribunal de Jusriça do Estado de Mato 

Grosso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83366 Nr: 3761-46.2016.811.0018

 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: Cícero da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 24.04.2018 às 13h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83811 Nr: 4015-19.2016.811.0018

 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: Maria de Lurdes Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 24.04.2018 às 14h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75130 Nr: 3742-74.2015.811.0018

 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: Dirceu Bologna Coutinho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 24.04.2018 às 17h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83396 Nr: 3785-74.2016.811.0018

 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: João dos Passos Francisco Reis

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

 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:

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 24.04.2018 às 15h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84680 Nr: 4491-57.2016.811.0018

 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: Andrelino Pereira Primo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 24.04.2018 às 18h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85159 Nr: 4747-97.2016.811.0018

 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: Mirtes Gonçalves Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 24.04.2018 às 16h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68355 Nr: 497-55.2015.811.0018

 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: Vanderlei Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Junior de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12.854/B

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 26.04.2018 às 17h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82072 Nr: 2977-69.2016.811.0018

 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: Marcos Aurelio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S A N E A M E N T O ... DESIGNO a solenidade para a data de 17.04.2018 

às 14h30min.Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas das partes, 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). 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.Intime-se e 
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65300 Nr: 2501-02.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda, Adriano 

Volpe Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Antines Carniel, Luciana de 

Oliveira Araújo Carniel

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-61.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRILHO E SOL MODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Autora para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010126-14.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO CALMON RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR PEREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-43.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DANTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Certidão Processo n. 

8010331-43.2015.8.11.0018 Certifico e dou fé que tentei ligar para a parte 

promovida através do número informado na petição do autor de ID 

11547571 (66 99962-4894) mas não foi possível completar a ligação em 

diversas tentativas. Desta forma cancelo a audiência designada para a 

data de 21/02/2018 às 14:20 min, bem como promovo a INTIMAÇÃO a 

intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se manifestar, no 

prazo de 15 dias acerca do novo endereço do(a) promovido(a), sob pena 

de arquivamento. JUARA, 19 de fevereiro de 2018 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, S/N, CENTRO, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 

35561496

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74354 Nr: 3361-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Moacir Alves 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Cód. 74354

Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Ademais, o próprio réu, em seu depoimento na fase inquisitorial, afirmou 

que a(s) arma(s) é(são) de sua propriedade, porém não tem nenhuma 

documentação, fato este que o impossibilita de reaver a arma futuramente, 

eis que é produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituinão, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77409 Nr: 868-82.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Posselt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Cód. 77409

Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 
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momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Ademais, o próprio réu, em seu depoimento na fase inquisitorial, afirmou 

que a arma é de sua propriedade, porém não tem nenhuma documentação, 

fato este que o impossibilita de reaver a arma futuramente, eis que é 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104095 Nr: 18-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Rodrigues Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc,Trata-se de resposta à acusação apresentada pela Defensoria 

Pública em favor do denunciado Cristiano Rodrigues Correia.É o relato. 

Fundamento. [...] Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, 

art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

outubro de 2018 às 15h30min. Intime-se o acusado e as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 57053 Nr: 3286-32.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claúdia Teixeira Borges 

- OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Vistos em correição

Trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, em desfavor de Milton Rufino pelo cometimento, em tese, 

dos crimes de ameaça e lesão corporal por duas vezes no âmbito de 

violência doméstica (art. 147 c/c art. 129, parágrafo 1º, inciso II, §9º, 

ambos do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006).

Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de outubro de 2012, por 

volta de meia-noite, na residência acima mencionada, o acusado Milton 

Rufino ofendeu a integridade corporal de sua companheira Lucimeire 

Carreira Rufino, causando-lhe lesões que resultaram em perigo de vida, 

conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 06/07/ dos autos.

 Consta ainda que no dia 22 de outubro de 2012, por volta de meia-noite, 

na residência do casal, o acusado novamente ofendeu a integridade 

corporal de sua companheira, bem como a ameaçou de lhe causar mal 

injusto e grave, por meio de palavras e gestos.

A denúncia foi recebida em 23 de janeiro de 2013 (fl. 30).

Devidamente citado o acusado apresentou defesa às fls. 37/38.

Designada audiência de instrução e julgamento, a vítima e o acusado 

foram ouvidos (fls. 49/54).

 Encerrada a instrução processual, a acusação apresentou alegações 

finais às fls. 61/66 e a defesa às fls. 67/69.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A prova constante nos autos é segura e una, permitindo a condenação do 

acusado pelos delitos imputados na denúncia.

Nenhuma dúvida há quanto a materialidade dos delitos, que estão 

comprovados pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, depoimento da 

ofendida de fl. 16, e pelo laudo de fl. 14, o qual atesta que a vítima sofreu 

traumatismo cranioencefálico de natureza leve, o que é compatível com o 

relato da ofendida, sendo a autoria induvidosa.

Com efeito, a vítima, em juízo, narrou que com em relação a primeira 

agressão no dia 18 de outubro de 2012 por volta da meia noite foi agredida 

fisicamente por Milton, tendo este lhe desferido socos nos braços e 

pernas e ainda desferiu um golpe na sua cabeça com uma lanterna.

No que refere a segunda agressão asseverou que o acusado após ficar 

embriagado novamente quis forçá-la a manter relações sexuais, contudo, 

a vítima não permitiu tendo o acusado começado a lhe agredir fisicamente 

com socos na testa.

No que se refere a prática do crime de ameaça a vítima afirmou em juízo 

que o acusado no dia do segundo fato se apoderou de uma faca e lhe 

ameaçou dizendo “eu vou te matar”, e ainda começou a furar o colchão do 

casal com a citada faca e dizia “eu estou te matando”.

 Vale destacar que a vítima apresentou declarações seguras, harmônicas 

e coerentes, não demonstrando qualquer indício de deliberada intenção de 

prejudicar o réu.

Em sede de alegações finais o Parquet pugnou pela condenação do 

acusado pelos delitos, uma vez que entende comprovada a materialidade 

e autoria, resguardada a ampla defesa e o contraditório.

 A defesa, por sua vez, em seus memoriais (fls. 68/69), alega, no mérito, a 

absolvição em razão da inexistência de prova suficiente para a 

condenação bem como alega a inimputabilidade por embriaguez e uso de 

medicação controlada.

Logo, através dos depoimentos prestados, bem como pela prova pericial 

produzida resta incontestável a materialidade e a autoria do delito, uma 

vez que a vítima prestou declarações concretas afirmando ter sido o réu o 

autor das agressões.

O e. TJMT já decidiu em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 

SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO À ABSOLVIÇÃO - CARÊNCIA DE 

PROVAS - PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E CONVINCENTE - 

EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a materialidade e a 

autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de 

exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que 

envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a 

palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, 

reveste-se de maior força probatória (Ap, 60371/2011, DES. MANOEL 

ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 22/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011).

Devidamente interrogado, ciente do direito de permanecer calado, o réu 

negou as agressões e ameaças informando apenas que discutiu com a 

vítima e que nunca a agrediu fisicamente.

O laudo é claro ao demonstrar ao que a vítima sofreu traumatismo 

cranioencefálico leve.

O e. TJMT já decidiu em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – 

AUTORIA COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ – 

RECURSO DESPROVIDO. “É insustentável a absolvição quando a 

materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos 

da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos 

em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; 

sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as 

demais provas, reveste-se de maior força probatória.” (TJMT, Apelação 

Criminal nº 22567/2012) (Ap, 31267/2013, DES.MARCOS MACHADO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 30/10/2013, Data da 

publicação no DJE 07/11/2013)

Quanto ao crime de ameaça consigno que é irrelevante a vontade do 

agente de querer realizar a ameaça, bastando, para a concretização 

desse delito, o dolo de provocar temor no ameaçado.

 Nesse sentido:

 “O crime de ameaça exige o dolo. Este dolo exige e basta-se com a 

consciência (representação e conformação) da adequação da ameaça a 

provocar medo ou intranquilidade no ameaçado. Isto, assim como o próprio 

conceito de ameaça, pressupõe, naturalmente, que o agente tenha a 

vontade de que a ameaça chegue ao conhecimento do seu destinatário. 

Tendo em conta que o que releva é o critério do efeito e, portanto, a 
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consciência do agente da susceptibilidade de provocação de medo ou 

intranquilidade, é irrelevante que o agente tenha, ou não, a intenção de 

concretizar a ameaça.”.

 No caso, a conduta do réu, destaca-se, infligiu medo à vítima e, por isso, 

ela registrou ocorrência e requisitou medida protetiva de urgência.

A defesa por sua vez alega a necessidade de reconhecimento da 

excludente de culpabilidade prevista no art. 28, § 2º, inciso II do CP, com a 

posterior isenção da pena, em razão de o acusado estar sob efeito de 

medicamento e álcool.

 Tanto a vítima quanto o acusado narraram em Juízo que o agressor já fez 

o uso de medicação controlada, contudo, não significa dizer que ele 

estava sob efeito tal que o tornasse “inteiramente incapaz de entender o 

caráter ilícito do fato”.

 Assim, não tendo sido comprovado que o remédio que o acusado usou 

tem o condão de aumentar a agressividade de um indivíduo, indefiro o 

pedido da defesa.

Quanto a embriaguez do acusado, no caso sub judice, não ficou 

comprovado que a embriaguez foi decorrente de caso fortuito ou de força 

maior.

 Por fim, vale consignar, que pouco importa se o réu não estava no seu 

estado normal quando praticou o crime. A embriaguez voluntária, ainda 

que completa, não tem o condão nem de excluir o dolo ou isentá-lo de 

pena, pois se assim o fosse, estar-se-ia promovendo a impunidade 

daqueles que usam o álcool para cometer crimes, com efeito, impossível 

acolher a pretensão defensiva.

Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão, uma vez que 

o acusado em Juízo negou veetemente a prática dos crimes descritos na 

denúncia, narrando que o casal teve apenas uma discursão.

DISPOSITIVO.

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar o acusado Milton Rufino pela prática dos 

delitos de lesão corporal qualificada, duas vezes e ameaça, ambos no 

âmbito de violência doméstica, em concurso material (art. 129, §9º, c/c art. 

147, c/c art. 69, todos do Código Penal), de modo que passo a dosar as 

respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto 

no art. 68, caput, do Diploma Penal.

Em relação aos delitos imputados ao denunciado, considerando o mesmo 

juízo de reprovabilidade, impõe-se única análise das diretrizes do artigo 

59, do Código Penal.

 Dosimetria do crime de lesão corporal de natureza grave: fato I.

a) Culpabilidade: exacerbada, com dolo intenso, sendo este delito 

merecedor de um grau de censura maior do que outros crimes praticados 

no âmbito da violência doméstica em razão do acusado ter provocado na 

vítima traumatismo crânioencefálico, o que poderia levá-la a óbito;

b) Antecedentes criminais: não possui certidão positiva nos autos;

c) Conduta social: inexistem nos autos elementos suficientes para aferir;

d) Personalidade: não há elementos suficientes para analisá-la, razão por 

que deixo de valorá-la;

 e) Motivo: são próprios do tipo violado;

f) Circunstâncias: merecem ser valoradas em desfavor do acusado, visto 

que lesionou a vítima de forma grave, sem que esta tenha provocado ou 

influenciado na reação violenta do acusado, merecendo maior reprovação 

estatal;

g) Consequências: verifico que o sofrimento psíquico da ofendida não 

refoge da normalidade dos tipos penais em apreço, inexistindo razões 

para sopesá-las em desfavor do acusado;

h) Comportamento da vítima: revelou-se neutra, porque a vítima em nada 

contribuiu para a conduta ilícita do agressor.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a 

pena-base privativa de liberdade, para o delito de lesão corporal 

qualificada por violência doméstica em 2 (dois) anos de reclusão, em 

razão da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 

réu.

Denoto que não incide ao caso circunstâncias agravantes ou atenuantes, 

bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual 

torno definitiva a pena, em 2 (dois) anos de reclusão.

No que refere a segunda lesão corporal e ao crime de ameaça passo a 

dosimetria da pena.

a) Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;

 b) Antecedentes criminais: não possui certidão positiva nos autos;

 c) Conduta social: inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua

d) Personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por 

que deixo de valorá-la;

 e) Motivos: são próprios do tipo violado;

 f) Circunstâncias: são próprias do tipo violado;

g) Consequências: verifico que o sofrimento psíquico da ofendida não 

refoge da normalidade dos tipos penais em apreço, inexistindo razões 

para sopesá-las em desfavor do acusado;

h) Comportamento da vítima: no caso dos autos, revelou-se neutra, porque 

a vítima em nada contribuiu para a conduta ilícita do agressor.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a 

pena-base privativa de liberdade, para o delito de lesão corporal 

qualificada por violência doméstica em 3 (três) meses de detenção e para 

o delito de ameaça em 1 (um) mês de detenção.

Denoto que não incide ao caso circunstâncias agravantes ou atenuantes, 

bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual 

torno definitivas para o delito de lesão corporal no âmbito da violência 

doméstica, em 3 (três) meses de detenção e 1 (um) mês de detenção para 

o crime de ameaça.

Incidindo a regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em 

análise, deve o réu cumprir 2 (dois) anos de reclusão e 4 (quatro) meses 

de detenção, por necessária e suficiente a repreender suas condutas.

Em análise novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem 

como dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso 

concreto, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da 

pena.

Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas 

de direito (CP, 44), tampouco a suspensão condicional do processo (CP, 

77).

Considerando que nos autos não existem elementos suficientes para 

aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de fixar valores mínimos para 

reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV 

do CPP.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal.

Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez 

que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.

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

Cientifique-se o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

a) lance o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal);

b) oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e;

c) expeça-se guia de execução penal;

 Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Comarca de Juína

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45744 Nr: 56-63.2009.811.0025

 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): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242, HUMBERTO DELAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000, 

Rebeka Vieira - OAB:14392-A/MT

 SENTENÇA: "Vistos, Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de 

tutela antecipada inaudita altera parte proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Hermes Lourenço Bergamin, em 

síntese, sob alegação de que o requerido desmatou a mata ciliar, desviou 

o curso do córrego Samambaia e de um afluente e os assoreou na 

realização de atividade garimpeira, razão por que requereu liminarmente a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 541 de 788



abstenção de degradação ou desmatamento no local e no mérito, solicitou 

a reparação do dano ambiental, além do “pagamento de custas, despesas 

processuais, encargos de sucumbência e, inclusive honorários periciais”. 

[...] Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pleito do autor 

para, confirmando a liminar deferida, CONDENAR o requerido a: a) 

CESSAÇÃO da EXPLORAÇÃO MINERAL na Fazenda Samambaia; b) 

RECUPERAÇÃO de toda a ÁREA DEGRADADA, no prazo máximo de um 

ano, devendo apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada - 

PRAD devidamente aprovado pela SEMA, no prazo de 5 (cinco) dias ou 

comprovar sua impossibilidade e; c) INDENIZAÇÃO a título de DANO 

MORAL referente ao córrego samambaia que desapareceu pela ação do 

requerido, no importe de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil 

reais), a ser revertida em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos do 

Município de Juína (art. 13 da Lei 7.347/85 e Decreto 1.306/94). CONDENO 

os requeridos ao pagamento das CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS . 

Sem prejuízo, REMETAM-SE cópia dos autos para a DEPOL a fim de 

apuração de eventual delito ambiental."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120347 Nr: 1617-78.2016.811.0025

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINDA CORDEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMINDA CORDEIRO GOMES, CNPJ: 

13620574000104. 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: Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Município 

de Juína-MT em desfavor de Osminda Cordeiro Gomes, buscando a 

condenação da parte Requerida ao pagamento da importância de R$ 

22.000,00 (vinte e dois mil reais), referente a valores de locação.

Despacho/Decisão: "VISTOS ETC.Indefiro o pedido de buscas ao sistema 

INFOJUD, e, considerando que a parte requerida encontra-se em local 

incerto e não sabido, determino a citação da mesmo por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para, querendo, contestar a ação.Consigne-se no edital 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora (art. 344 do NCPC). Para 

efeitos de publicidade, observem-se os requisitos descritos no art. 257, do 

NCPC. Desde já, não sendo contestada a ação, determino que a secretaria 

nomeie curador especial a lide.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providencias.Juína/MT, 13 de novembro de 2017. Roger Augusto Bim 

Donega. 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, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 08 de fevereiro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000063-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que a audiência de conciliação/mediação, foi agendada 

para o dia 06/03/2018 ás 13h 30 minutos. ADVERTÊNCIAS: a) Não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação 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. FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) em Sub. Legal SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000613-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO UTUPYRY RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000613-52.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

JOVELINO UTUPYRY RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO PINE S/A 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000613-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO UTUPYRY RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000613-52.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

JOVELINO UTUPYRY RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO PINE S/A 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000560-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES PIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000560-71.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

DOLORES PIAVO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000560-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES PIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000560-71.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

DOLORES PIAVO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000856-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SCHIELKE LOFFI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA DE 

EXAMES E CONCURSOS (GEC) SECRETARIA DE A (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000856-93.2017.8.11.0025 IMPETRANTE: JOICE 

SCHIELKE LOFFI IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS (GEC) 

SECRETARIA DE A SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de MANDANDO DE 

SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por JOICE SCHIELKE LOFFI em 

desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA 

GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO E 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO, já qualificados na exordial. Com a inicial vieram-me os 

documentos anexos. Decisão inicial determinando a remessa dos autos à 

Justiça Federal (Id. n. 9100847). Contudo, adveio pedido de desistência – 

Id n. 9408594. Em seguida, vieram-me os autos para apreciação. Breve 

relato. Decido. Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido, eis que 

pelo que consta nos autos a parte ré ainda não foi citada. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, condeno a requerente ao 

pagamento de custas judiciais e taxa judiciária, conforme determinação 

contida no artigo 90, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 10 de janeiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132472 Nr: 4106-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCF, TPC, MDDSDC, DVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O, 

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, YOUSSEF SAYAH 

EL ATYEH - OAB:26319/GO

 DESPACHOVistos em correição.Considerando a necessidade de 

readequar a pauta de audiências da Segunda Vara da Comarca de 

Juína/MT, entendo por bem, redesignar a audiência anteriormente 

agendada para o dia 19 de março de 2018 às 15h00min. Procedam-se as 

citações e intimações necessárias.Às providências.Juína /MT, 16 de 

fevereiro de 2018. VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito, em substituição 

legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122780 Nr: 3133-36.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRO PEREIRA DE LOYOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 218.

 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

 Código de rastreabilidade: 81120183168565

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132579.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO- CAMPO NOVO DO PARECIS ( 

TJMT )

Data de Envio: 16/02/2018 15:49:10

Assunto: URGENTE - RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE PROCEDER COM O 

INTERROGATÓRIO DO RÉU ZAQUEU PESSOA ROQUE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54399 Nr: 749-13.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DAVI DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 276), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.
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REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando JOSÉ DAVI DE 

ABREU, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122780 Nr: 3133-36.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRO PEREIRA DE LOYOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

INTIME-SE a Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre o 

cálculo de pena de f. 218.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 4190-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, MAILSON 

JOSÉ DE SOUZA, PEDRO JUNIOR SIARA, JOICEMARA BALTAZAR DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950/0-MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAREM AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, CONFORME 

DETERMINADO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90186 Nr: 4480-46.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 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. PATRICIA SIMIONATTO, OAB: 14577/MT, CPF: 

01380489164., nomeado como Defensor Dativo nos autos supra 

identificados, faz jus a quantia de 10 (DEZ) URHs, equivalente a R$ 

8.347,20 (Oito mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), 

relativo a honorários advocatícios.

 Juína, 17 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96567 Nr: 5009-31.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOAO BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO JOAO BATISTA DE SOUZA, 

Cpf: 02651576174, Rg: 1.819.569-5, Filiação: Marta Margarida de Souza e 

Milton Petronilho de Souza, data de nascimento: 11/08/1989, brasileiro(a), 

natural de Juina-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-9939 9198. 

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 denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de ADRIANO JOÃO BATISTA DE SOUZA, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 163, parágrafo 

único, IV (motivo egoístico) do Código Penal (1º fato), e art. 163, parágrafo 

único, I (violência a pessoa), II (emprego de substância inflamável) e IV 

(prejuízo consideravél à vítima), do Código Penal.A denúncia foi recebida 

em 03 de dezembro de 2013 (fl. 53/54).Citado, o acusado apresentou 

defesa preliminar à f. 59.Ato seguinte, foram ouvidas em audiência duas 

testemunhas e decretada a revelia do acusado (f. 103-105). O Ministério 

Público apresentou alegações finais orais requerendo a condenação do 

acusado nos exatos termos da denúncia, enquanto que a Defesa, por sua 

vez, apresentou alegações finais pugnando pela aplicação do princípio da 

insignificância.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A persecução 

penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo 

questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da 

pretensão punitiva estatal. A convicção do julgador deve sempre 

pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o 

princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do 

Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o 

juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua 

autoria e culpabilidade, com completa certeza. Passaremos, portanto, a 

análise da materialidade e autoria do delito capitulado na denúncia.DA 

MATERIALIDADE A materialidade do delito emerge do auto de prisão em 

flagrante delito (f. 09), termos de depoimentos (fl. 10, 11, 12, 14 e 16), 

termo de representação (f. 19), auto de apreensão (f. 13), termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 20), boletim de ocorrência 

(f. 26/27), bem como das fotos (f. 28).DA AUTORIA Da mesma forma, a 

autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos. Afinal, o réu 

confessou em sede de inquérito policial, relatando que no dia dos fatos 

estava em sua residência consumindo bebida alcóolica com a vítima, 

momento em que ambos iniciaram uma discussão em razão de um troco 

que a vítima alegava ter perdido, momento em que o acusado alegou que: 

“(...) só partiu para cima de ELESSANDRO porque foi agredido pelo mesmo 

com chute e ponta pés; QUE reconhece ter posto fogo na moto de 

ELESSANDRO, ter quebrado o portão de madeira da casa da mãe de 

ELESSANDRO, mas que não danificou o padrão de energia 

(...)”.Harmonicamente, a vítima afirmou em juízo, grosso modo, que durante 

a discussão desferiu um “ponta pé” no acusado e saiu correndo para 

casa de sua mãe, oportunidade em que o acusado lhe seguiu e chegando 

lá ele arrancou um pedaço de madeira da cerca e começou a bater na 

moto da vítima que estava em frente a residência e no padrão de energia, 

a vítima disse, ainda, que não satisfeito o acusado pegou o isqueiro que 

tinha no bolso e ateou fogo na motocicleta, a qual valia em torno de R$ 

2.000,00 (dois mil reais).A testemunha Terezinha Ferreira Martins, genitora 

da vítima, relatou em juízo, grosso modo, que visualizou o momento em que 

o acusado batia na moto e no padrão de energia com o pedaço de 

madeira, bem como o momento em que ele ateou fogo na 

motocicleta.Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas 

colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime de 

dano. Destarte, e não socorrendo em favor do acusado qualquer causa 

excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se 

revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado.Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial:“Os elementos de convicção acostados 

durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de 

dano qualificado, não sendo possível cogitar-se de insuficiência 

probatória.” (Processo n. ACR 70048888036, Sétima Câmara Criminal, TJ- 

RS, Publicação no Diário da Justiça em 25/07/2012, Rel. Naele Ochoa 

Piazzeta). (grifo nosso) DAS QUALIFICADORAS a) Da qualificadora 

prevista no inciso I, do art. 163, do CP Na lição de Nucci , esta 

qualificadora “trata-se de violência física ou da ameaça séria voltada 

contra a pessoa, e não contra a coisa, pois a destruição, inutilização ou 

deterioração, previstas no caput, já abrange violência contra a coisa”, o 

que não é o caso dos autos, uma vez que não ficou claramente 

demonstrado nos autos a distância entre o local que o acusado praticou 

os delitos e o local em que a vítima e a testemunha estavam, tanto mais 
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porque a prática do delito ocorreu em frente a residência e não em seu 

interior, local em que a vítima e a testemunha se encontravam, afastando 

até mesmo uma conjectura de violência contra a vítima.b) Da qualificadora 

prevista no inciso II, do art. 163, do CPEntendo perfeitamente aplicável a 

qualificadora de emprego de substância inflamável, pois conforme a 

confissão extrajudicial do acusado, bem como pelas fotos acostadas à f. 

28, ele ateou fogo na moto.c) Das qualificadoras previstas no inciso IV, do 

art. 163, do CP Em que pese constar na denúncia as qualificadoras de 

motivo egoístico e prejuízo considerável à vítima, observo que estes 

delitos somente se procedem mediante queixa (ação penal privada), 

conforme preconiza o art. 167 do Código Penal, in verbis: “Nos casos do 

art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede 

mediante queixa.”Julgado que sintetiza essa conclusão: “(...) A 

desclassificação para o delito de dano qualificado por motivo egoístico ou 

com prejuízo considerável para a vítima impõe-se, em consequência. Mas 

tal delito é de ação privada, portanto, não tem o Ministério Público 

legitimidade para agir. (...)” (Processo n. APL 00158077520048220020 RO 

0015807-75.2004.822.0020, 2ª Câmara Criminal do TJ – RO, Rel. 

Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Processo publicado no 

Diário Oficial em 03/05/2012).(grifo nosso) Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia 

para CONDENAR o acusado ADRIANO JOÃO BATISTA DE SOUZA nas 

penas do art. 163, inciso II, do Código Penal.Em observância as diretrizes 

dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: detenção, de seis meses a três anos, e multa.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu possui 

maus antecedentes, uma vez que possui condenação transitada em 

julgado nos autos sob o Código n. 141088 que tramitou na Comarca de 

Cuiabá/MT.3)Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone 

sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5)Circunstancias: ínsitas do tipo;6)Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7)Consequências: em que pese a vítima ter tido 

perda total da motocicleta, entendo que a destruição do bem já é 

circunstância elementar do tipo penal; Julgado que sintetiza esse 

entendimento: “A lesão ao patrimônio é elementar do crime de dano, não 

podendo ser considerada como circunstância judicial negativa. No crime 

de dano o prejuízo patrimonial da vítima não pode ser considerado como 

consequência do crime, nos moldes previsto no art. 59 do Código Penal, 

uma vez que constitui o próprio resultado naturalístico da ação, sem o 

qual, inclusive, a conduta seria atípica. Somente se demonstrado que o 

objeto danificado teria um valor especial – aqui entendido não apenas o 

aspecto econômico -, é que seria autorizado o agravamento da pena-base 

pelo prejuízo sofrido pela vítima. (...)” (STJ: HC 119.995/MG, Rel. Min. 

Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 09.08.2010). (grifo nosso)8)Comportamento da 

vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) 

dias de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 do salário 

mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2ª 

FASERECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do 

CP, uma vez que o réu possui uma execução penal que tramita sob o 

Código n. 333923, oriundos de processo distinto daquele que foi valorado 

como maus antecedentes, na Comarca de Cuiabá/MT, razão por que 

AGRAVO a pena em 1/6 (um sexto) e alcanço uma pena provisória de 1 

(um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 70 (setenta) dias-multa. 

Inexistem atenuantes.3ª FASEInexistem causas de aumento ou de 

diminuição de pena.Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) ano e 

22 (vinte e dois) dias de detenção e 70 (setenta) dias-multaà razão de 1/3 

do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime.A pena deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO, na forma do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, 

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Considerando a 

reincidência, DEIXO de aplicar a substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direito, bem como a suspensão condicional 

da pena, nos termos do disposto no art. 44, inciso III, e art. 77, I, ambos do 

Código Penal.ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. INDEFIRO 

o pedido do Parquet, de indenização mínima, pois não consta nos autos o 

auto de avaliação indireta, cuja cópia do documento acostado à f. 18 

sequer está em nome da vítima.Transitada em julgado a sentença para as 

partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) 

LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;Tendo em vista a atuação do 

advogado Dativo Dr. Welinton José Serpa Gil nomeado à f. 58, para atuar 

na defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 4 URH, pelo trabalho 

realizado à fl. 59 e 93. EXPEÇA-SE a certidão de honorários pela 

Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, 

feitas as comunicações semestrais devidas.P. 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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 17 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92341 Nr: 390-58.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 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. EDER HERMES, OAB: OAB/MT 16.727, CPF: 55101879134., 

nomeado como Defensor Dativo nos autos supra identificados, faz jus a 

quantia de 03 (três) URHs, equivalente a R$ 2.504,16 (Dois mil e 

quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos), relativo a honorários 

advocatícios.

 Juína, 17 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.: 89274 Nr: 3455-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos em correição,

Quanto ao aditamento à denúncia, VISTA à Defesa para apresentar 

defesa preliminar.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98862 Nr: 271-63.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TEREZINHA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B

 Vistos. Insistindo as partes na oitiva das testemunhas faltantes, DESIGNO 

nova audiência para o dia 13/05/2018, às 14h. EXPEÇA-SE mandado de 

condução coercitiva para a testemunha Sandra, INTIMANDO-SE 

novamente a testemunha Dilvo. Em relação à testemunha Paulo Roberto 

Tiepo, e considerando tratar-se de vereador (fato notório), não faz o 
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menor sentido a sua não localização. Portanto, deverá o meirinho 

diligenciar novamente, INTIMANDO-O no seu local de trabalho, de tudo 

certificando pormenorizadamente, inclusive, se for o caso obter 

informação da presidência do parlamento local sobre o paradeiro do 

referido vereador. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4097 Nr: 44-06.1996.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE OLIVEIRA, vulgo "ROBERTÃO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 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. EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, OAB: OAB/MT19095., 

nomeado como Defensor Dativo nos autos supra identificados, faz jus a 

quantia de 03 (TRÊS) URHs, equivalente a R$ 2.504,16 (Dois mil e 

quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos), relativo a honorários 

advocatícios.

 Juína, 18 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89300 Nr: 3486-18.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 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. EDER HERMES, OAB: OAB/MT 16.727, CPF: 55101879134., 

nomeado como Defensor Dativo nos autos supra identificados, faz jus a 

quantia de 07 (SETE) URHs, equivalente a R$ 5.843,04 (Cinco mil e 

oitocentos e quarenta e tres reais e quatro centavos), relativo a 

honorários advocatícios.

 Juína, 18 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117957 Nr: 248-49.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARONILDO FERNANDES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HARONILDO FERNANDES TEIXEIRA, Cpf: 

91343240115, Rg: 831.945, Filiação: Antenor Fernandes Caldeira e Zita 

Teixeira Barbalho, data de nascimento: 23/03/1972, brasileiro(a), natural 

de Tangará da Serra-MT, casado(a), motorista, Telefone 66 920224822. 

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: O Ministério público oferece a presente DENÚNCIA 

contra HARONILDO FERNANDES TEIXEIRA, vulgo "HARO", com incurso 

nas sansões dos artigs 306 do Código de trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos,I - REQUISITOSEstão presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 41 do CPP:(1)o fato criminoso está devidamente descrito, o que 

possibilita a defesa do(a) acusado(a) com amplitude; (2)o(a) 

denunciado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a 

exação do direcionamento da acusação; (3)a classificação dos fatos está 

feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4)o rol de 

testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. Noto que os 

elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, embasamento às 

afirmações feitas na denúncia.É verdade que os invocados elementos não 

foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual não servem 

para embasar a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos 

termos do art. 155 do CPP. Entretanto, servem para embasar o juízo de 

admissibilidade da acusação neste momento processual inicial, que não se 

presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério 

Público.Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos 

inquisitoriais, razão por que RECEBO a denúncia oferecida contra o(a) 

acusado(a) HARONILDO FERNANDES TEIXEIRA, qualificado(a) nos autos.II 

- CITAÇÃO PARA RESPOSTACITE-SE o(a) ACUSADO(A) para, nos termos 

do art. 396 do CPP,(a)TOMAR CIÊNCIA da acusação, nos termos da 

denúncia;(b)querendo, RESPONDER À ACUSAÇÃO por escrito, em dez 

(10) dias, contados da citação, nos termos do art. 396 do CPP. O prazo 

será contado da data do efetivo cumprimento do mandado de citação e 

não da sua juntada nos autos, na forma da Súmula 710/STF.Na 

oportunidade da citação o(a) acusado(a) DEVERÁ SER INFORMADO(A) e 

ADVERTIDO(A) de que:(a)PODERÁ contratar advogado para apresentar 

resposta à acusação (defesa preliminar);(b)caso não tenha condições de 

contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no 

prazo de 10 (dez) dias, a Defensoria Pública assumirá a defesa ou, não 

havendo Defensoria Pública na Comarca, ser-lhe-á nomeado um 

Advogado Dativo;(c)Em havendo Defensoria Pública na Comarca, e se 

desejar o acusado, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido(a) 

pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e 

ele(a) poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se 

com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da 

defesa e informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam 

inquiridas;(d)caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer 

familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em 

não havendo na Comarca, procurar a sede da OAB Local para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado dativo.Na RESPOSTA, 

o defensor constituído ou nomeado por este juízo, de acordo com o 

disposto no art. 396-A, do CPP, PODERÁ: (a) arguir preliminares; (b) alegar 

quaisquer matérias que interessem à defesa; (c) juntar documentos; (d) 

apresentar justificações; (e) especificar provas; (f) arrolar até 8 

testemunhas; (g) requerer esclarecimentos de peritos; e (h) apresentar 

exceção de suspeição, de incompetência do juízo, de litispendência, de 

ilegitimidade de parte ou de coisa julgada, a qual, nos termos do art. 396-A, 

§ 1º, do CPP, será processada em separado, de acordo com os arts. 95 a 

112 do CPP.O(A) acusado(a) ainda DEVERÁ SER ADVERTIDO(A) de que, 

depois de citado(a), não poderá mudar de residência ou dela se ausentar 

sem comunicar a este Juízo o lugar onde passará a ser encontrado(a), 

pois, caso não seja encontrado(a) nos endereços fornecidos, os atos 

processuais serão realizados sem a sua presença, o processo seguirá à 

sua revelia e até mesmo a audiência de instrução e julgamento poderá ser 

realizada sem sua presença.DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao acusado 

se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor (item 

7.5.1.4 da CNGC).III - AUDIÊNCIA ÚNICADepois da manifestação do 

Ministério Público sobre a RESPOSTA apresentada pela Defesa, este 

Juízo, decidindo sobre as alegações e requerimentos apresentados, 

designará AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, que será realizada 

de acordo com o disposto no art. 400 do CPP, para: (a) a inquirição do 

ofendido, se possível, e das testemunhas arroladas na denúncia e na 

resposta da defesa; (b) colheita de esclarecimentos dos peritos, o que 

dependerá de requerimento prévio, de acordo com a exigência do § 2º do 

art. 400 do CPP; (c) realização de acareações e reconhecimento de 

coisas e pessoas; (d) colheita do interrogatório, se o réu desejar, que 

será realizado de acordo com o disposto nos arts. 185 a 188 do CPP; (e) 

realização de debates orais, nos termos do art. 403 do CPP; e (f) 

julgamento. O réu tem o direito de acompanhar a produção da prova e, 

assim, querendo, poderá comparecer à audiência de instrução e 
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julgamento que será designada.IV - REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICODEFIRO na íntegra da cota ministerial, na forma 

requerida.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 16 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101855 Nr: 2812-69.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RGRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIOMIRO DESIDÉRIO PINTO, Cpf: 

68202032920, Rg: 1838891-4, Filiação: Afonso Desidério Pinto e Jesus 

Sitir Pinto, data de nascimento: 28/04/1967, brasileiro(a), natural de Santa 

Terezinha-PR, convivente, serviços gerais. 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: OMinistério Público oferece a presente DENÚNCIA 

contra CALUDIOMIRO DESIDERIO PINTO, em conformidade com o art. 12 § 

1º, da Lei 11.340/06, das medidas protetivas.

Despacho: Vistos em correição,Considerando a não localização do 

demandado, CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para, 

querendo, contestar a ação em 5 (cinco) dias POR MEIO DE 

ADVOGADO.Diante da ausência de Defensor Público lotado nesta 

Comarca, desde já, NOMEIO a Dra. Hilonês Nepomuceno para atuar como 

Advogada Dativa.Decorrido o prazo sem contestação, INTIME-SE desta 

nomeação para apresentar, no mesmo prazo.Após, CONCLUSOS para 

deliberação.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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 16 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96596 Nr: 5039-66.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMILDO RIBEIRO DA COSTA, Filiação: 

Celina Ribeiro Costa e Vivaldo Alves Rodrigues, data de nascimento: 

19/03/1975, brasileiro(a), natural de São Félix do Araguaia-MT, solteiro(a), 

carpinteiro/autonomo. 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: OMinistério Público oferece a presente DENÚNCIA 

contra ROMILDO RIBEIRO DA COSTA, vulgo "CACHORRÃO", como incurso 

nas sansões do artigo 333 do Código penal Brasileiro.

Despacho: Vistos,I – REQUISITOSEstão presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 41 do CPP:(1)o fato criminoso está devidamente descrito, o que 

possibilita a defesa do(a) acusado(a) com amplitude; (2)o(a) 

denunciado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a 

exação do direcionamento da acusação; (3)a classificação dos fatos está 

feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4)o rol de 

testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. Noto que os 

elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, embasamento às 

afirmações feitas na denúncia.É verdade que os invocados elementos não 

foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual não servem 

para embasar a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos 

termos do art. 155 do CPP. Entretanto, servem para embasar o juízo de 

admissibilidade da acusação neste momento processual inicial, que não se 

presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério 

Público.Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos 

inquisitoriais, razão por que RECEBO a denúncia oferecida contra o 

acusado supramencionado, qualificados nos autos.II - CITAÇÃO PARA 

RESPOSTACITE-SE o ACUSADO para, nos termos do art. 396 do 

CPP,(a)TOMAR CIÊNCIA da acusação, nos termos da 

denúncia;(b)querendo, RESPONDER À ACUSAÇÃO por escrito, em dez 

(10) dias, contados da citação, nos termos do art. 396 do CPP. O prazo 

será contado da data do efetivo cumprimento do mandado de citação e 

não da sua juntada nos autos, na forma da Súmula 710/STF.Na 

oportunidade da citação o(a) acusado(a) DEVERÁ SER INFORMADO e 

ADVERTIDO de que:(a)PODERÁ contratar advogado para apresentar 

resposta à acusação (defesa preliminar);(b)caso não tenha condições de 

contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no 

prazo de 10 (dez) dias, a Defensoria Pública assumirá a defesa ou, não 

havendo Defensoria Pública na Comarca, ser-lhe-á nomeado um 

Advogado Dativo;(c)Em havendo Defensoria Pública na Comarca, e se 

desejar o acusado, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido(a) 

pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e 

ele(a) poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se 

com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da 

defesa e informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam 

inquiridas;(d)caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer 

familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em 

não havendo na Comarca, procurar a Secretaria da 3ª Vara desta 

Comarca. Local para orientar-se acerca do procedimento de nomeação de 

advogado dativo.Na RESPOSTA, o defensor constituído ou nomeado por 

este juízo, de acordo com o disposto no art. 396-A, do CPP, PODERÁ: (a) 

arguir preliminares; (b) alegar quaisquer matérias que interessem à 

defesa; (c) juntar documentos; (d) apresentar justificações; (e) 

especificar provas; (f) arrolar até 8 testemunhas; (g) requerer 

esclarecimentos de peritos; e (h) apresentar exceção de suspeição, de 

incompetência do juízo, de litispendência, de ilegitimidade de parte ou de 

coisa julgada, a qual, nos termos do art. 396-A, § 1º, do CPP, será 

processada em separado, de acordo com os arts. 95 a 112 do CPP.O(A) 

acusado(a) ainda DEVERÁ SER ADVERTIDO(A) de que, depois de 

citado(a), não poderá mudar de residência ou dela se ausentar sem 

comunicar a este Juízo o lugar onde passará a ser encontrado(a), pois, 

caso não seja encontrado(a) nos endereços fornecidos, os atos 

processuais serão realizados sem a sua presença, o processo seguirá à 

sua revelia e até mesmo a audiência de instrução e julgamento poderá ser 

realizada sem sua presença.DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao acusado 

se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor (item 

7.5.1.4 da CNGC).III - AUDIÊNCIA ÚNICADepois da manifestação do 

Ministério Público sobre a RESPOSTA apresentada pela Defesa, este 

Juízo, decidindo sobre as alegações e requerimentos apresentados, 

designará AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, que será realizada 

de acordo com o disposto no art. 400 do CPP, para: (a) a inquirição do 

ofendido, se possível, e das testemunhas arroladas na denúncia e na 

resposta da defesa; (b) colheita de esclarecimentos dos peritos, o que 

dependerá de requerimento prévio, de acordo com a exigência do § 2º do 

art. 400 do CPP; (c) realização de acareações e reconhecimento de 

coisas e pessoas; (d) colheita do interrogatório, se o réu desejar, que 

será realizado de acordo com o disposto nos arts. 185 a 188 do CPP; (e) 
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realização de debates orais, nos termos do art. 403 do CPP; e (f) 

julgamento. O réu tem o direito de acompanhar a produção da prova e, 

assim, querendo, poderá comparecer à audiência de instrução e 

julgamento que será designada.IV - REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICOINDEFIRO os requerimentos pleiteados na cota ministerial, uma 

vez que o Ministério Público, ostentando o poder de requisição, não 

comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte no item 7.5.1, III, da CNGC 

(Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará: (...) III - a 

solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou 

querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto 

de Identificação do Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou 

Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da 

denúncia ou queixa-crime).CUMPRA-SE, servindo a presente como 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 16 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107719 Nr: 1440-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUVENAL RICARDO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. JOSÉ 

CARLOS PEREIRA DE LIMA, inscrito na OAB/MT n. 5.422-B, atuou como 

advogado dativo, nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, 

para prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

1440-51.2015.811.0025 – código 107719.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

05 (CINCO) UNIDADES REFERENCIAIS DE HONORÁRIOS pela nomeação 

dativa e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, que 

deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o 

disposto na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com 

fundamento no Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132342 Nr: 4037-22.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON GOMES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010403-43.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte contrária para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-69.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SAVICZKI SOUZA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

manifeste-se acerca do levantamento de Alvará e para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-70.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE ANDRE CADONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

manifeste-se acerca do levantamento de Alvará e para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-55.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MALTA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

PAULO BIZ FARIA OAB - PR75679 (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010105-51.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SMERMAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-79.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-27.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MALTA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES OAB - BA25825 

(ADVOGADO)

REBEKA SEPULVIDA MACIEL OAB - SP361876 (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-18.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-89.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ALICE TEIXEIRA DA SILVA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010448-47.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI BENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA DE ASSIZ PPACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-74.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL TIMOTEO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598/O (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-48.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

André Ryodi Nogami OAB - MT0014926A (ADVOGADO)

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MERCANTIL ADHARA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

Advogado, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as no prazo de 05 (Cinco) dias, ou se concordam com o 

julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o silêncio será 

interpretado como anuência tácita para o julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-48.2012.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

André Ryodi Nogami OAB - MT0014926A (ADVOGADO)

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MERCANTIL ADHARA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

Advogado, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as no prazo de 05 (Cinco) dias, ou se concordam com o 

julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o silêncio será 

interpretado como anuência tácita para o julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-48.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

André Ryodi Nogami OAB - MT0014926A (ADVOGADO)

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MERCANTIL ADHARA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

Advogado, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as no prazo de 05 (Cinco) dias, ou se concordam com o 

julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o silêncio será 

interpretado como anuência tácita para o julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-31.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NARDO GASPARINI (REQUERENTE)

OSVALDO GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL MATUCHAKE (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 05(cinco) 

dias, manifestar se o acordo entabulado entre as partes foi devidamente 

cumprido. Após, o decurso do prazo os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-50.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-23.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PIRES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-83.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELESTE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da sentença que, 

JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na reclamação e 

DETERMINOU o cancelamento do referido plano realizado sem 

conhecimento da parte autora, bem como, o cancelamento de quaisquer 

débito originados deste plano, e, por fim, CONDENOU a reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais. Faço julgamento com resolução do mérito, 

nos termos do que determina o artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-40.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se acerca do levantamento de Alvará 

e para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42778 Nr: 2143-26.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ZENI, LIANI ELIDIA ZENI, MAZE 

MADEIREIRA ZENI LTDA, IVO GIONGO, WALMOR LUIZ GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do provimento 54/2007 CGJ, bem 

como da Portaria 1.2015-GAB, IMPULSIONO os autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, para manifestação, tendo em vista que os autores mesmo 

devidamente intimados do despacho de fls. 417 deixaram decorrer “In 

Albis” o prazo para cumprir o que fora determinado.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246905 Nr: 1567-60.2017.811.0011

 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: Ricardo Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimação dos Procuradores das partes de que foi designada a data 02 de 

Abril de 2018, às 15hs20min, para a realização do Exame Pericial da parte 

autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – 

CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de quinze dias, a 

indicação de assistentes técnicos . Igualmente fica o Procurador da parte 

requerida intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no valor de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de imediato, 

efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em conta 

vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na entrega do 

laudo pericial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246905 Nr: 1567-60.2017.811.0011

 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: Ricardo Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimação da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria 

designou a data 02/04/2018 às 15h20min para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26368 Nr: 592-87.2007.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Rural Representação Comercial Ltda - ME, 

Amado Maximo da Silva Junior, Sueli Feotrim dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.118 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como fica o Procurador da 

parte exequente para que indique conta bancária para a transferência da 

importância bloqueada, em 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253515 Nr: 4999-87.2017.811.0011

 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: Simone Evair de Anunciação

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.35/36 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

agendou a data 08/03/2018 às 15h15min para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, ALINE BITENCOURT DE 

ALMEIDA- CREFITO/SP- 30377-LTF, fazendo-se acompanhar da parte 

autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255604 Nr: 5849-44.2017.811.0011

 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: Noel Aureliano Poquiviqui

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.48/49 bem como que 

esta Secretaria designou a data 23/03/2018 às 14hs para a realização da 

perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio 

do Forum desta Cidade e Comarca pelo perito, Dr.LUIZ CARLOS PIERONI - 

CRM Nº. 5330 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115591 Nr: 2479-04.2010.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Viviane Cristina Pianta, Eliane Tostes Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mírian Correia da Costa - 

OAB:, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o teor da r. sentença de fls. 

348/350-vº, disponível no site do TJMT. Ademais fica este Procurador 

intimado que a autora deverá arcar com o pagamento das custas e 

despesas processuais como também honorários advocaticios fixados no 
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valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227758 Nr: 631-06.2015.811.0011

 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: Adenir Martines Camargo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o teor da r. sentença de 

extinção aportada à fl. 156, disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236048 Nr: 772-88.2016.811.0011

 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: MSMdB, BMdS, VJMdS, TJMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:3545

 Autos nº 772-88.2016.811.0011 (Código: 236048)

Vistos em correição.

I - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

II - Processo em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de 

custas, nos termos do art. 1º da Lei 5.478/68.

III – DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

 IV – Ante de apreciar o pedido liminar, em respeito ao princípio do menor 

interesse da criança e não haver perigo in reverso, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial na residência da genitora, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se ostenta condições ao 

exercício da guarda perseguida, voltando os autos conclusos.

V – CITE-SE o requerido para apresentar resposta no prazo com as 

advertências de praxe.

VI – Em razão da não comprovação da renda do alimentante, somada à 

quantidade de filhos, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, a 

partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor 

deverá ser depositado na conta a ser informada pelo representante legal 

dos requerentes.

VIII – CIÊNCIA ao MPE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de março de 2016.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236048 Nr: 772-88.2016.811.0011

 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: MSMdB, BMdS, VJMdS, TJMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:3545

 Vistos.

Considerando que as partes não foram instadas a se manifestarem quanto 

ao laudo psicossocial de fls.42/43-verso, DIGAM as partes em 15 (quinze) 

dias. No mais, ante a hipossuficiencia do requerido e o fato da DPE já 

representar os interesses da autora, nomeio o Dr.Cleber Rodrigues Neto, 

OAB/MT 20.730, para atuar em sua defesa, fixando o valor de 01 (uma) 

URH, da data hoje.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236048 Nr: 772-88.2016.811.0011

 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: MSMdB, BMdS, VJMdS, TJMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:3545

 Vistos.

Em análise detida dos autos verifico que apesar de ter sido nomeado 

advogado dativo para manifestar acerca do laudo psicossocial às fls. 45, 

o requerido possui patrono constituído nos autos, conforme faz prova 

procuração de fls. 23.

Desta feita, chamo o feito à ordem e DETERMINO que seja o requerido 

intimado, via seu patrono constituído às fls. 23, para que se manifeste 

acerca do laudo psicossocial, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo 

que o silêncio será interpretado como concordância.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237551 Nr: 1552-28.2016.811.0011

 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 Aparecido Barbi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o teor do julgamento dos 

embargos declaratórios em fl. 120/120-vº, disponível também no site do 

TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236048 Nr: 772-88.2016.811.0011

 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: MSMdB, BMdS, VJMdS, TJMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:3545

 Intime-se o Procurador da parte requerida sobre a r. decisão de fl. 56, 

disponivel também no site do TJMT. No mesmo teor fica este procurador 

intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste a cerca do 

laudo psicossocial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245295 Nr: 711-96.2017.811.0011

 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: Ademir Lopes Sette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239/O, KAMILA APARECIDA R. C. DO ESPIRTO SANTO 

- OAB:14133, MÁRIO MÁRCIO DE LARA SORIANO - OAB:3.946, 

ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Vistos.

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

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245295 Nr: 711-96.2017.811.0011

 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: Ademir Lopes Sette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239/O, KAMILA APARECIDA R. C. DO ESPIRTO SANTO 

- OAB:14133, MÁRIO MÁRCIO DE LARA SORIANO - OAB:3.946, 

ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 (...)DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 20 /04/2017, às 

13h00min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência.Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado.(...).ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 6452 Nr: 1-76.1988.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D&FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUZA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a petição de fls. 

332/333 e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda para 

indicar outros bens a penhora, conforme art. 40 da Lei 6.830/80.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 09 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228010 Nr: 759-26.2015.811.0011

 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): Orailde Cavalieri Santos, Luiz Carlos Cavalieri, 

Laercio Renato Cavalieri, Orazilha Cavalieri Mendonça, Leonildo Aparecido 

Cavalieri, Olenir Vavalieri, Leonardo Cavalieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 (...) À luz do exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na presente 

impugnação ao cumprimento de sentença.Isento a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, nos termos do inciso I do art. 3º da 

Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 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 o cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo 

carreado às fls. 73/73-vº e, por consectário, determino que seja expedido 

ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já 

indicados por este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das 

verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à 

conta do respectivo crédito.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia 

desta sentença e do cálculo realizado pelo contador judicial aos autos 

principais.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste – MT, 06 de fevereiro de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232002 Nr: 2979-94.2015.811.0011

 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: Marcio Cevada da Silva, ELFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaline Ferreira Pardinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:15078

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 (quinze) dias DIAS

AUTOS N.º 2979-94.2015.811.0011

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Marcio Cevada da Silva e Emanuelly Lorrainy 

Ferreira Cevada

PARTE RÉQUERIDA: Jaline Ferreira Pardinho

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Jaline Ferreira 

Pardinho Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 07 Nº 25 Perto do 

Collegio Dunga, Bairro: Jardim Maringa iii, Cidade: Varzea Grande-MT

FINALIDADE: Intimar o executado acerca da sentença proferida.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Considerando o certificado às fls. 82, 

INTIME-SE via editalícia a parte executada acerca da sentença proferida. 

Ademais, CUMPRA-SE todas as determinações proferidas na sentença. 

Após, ARQUIVE-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

dezembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza 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, Wirdino Lauro 

França, Estagiário de Direito, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240474 Nr: 3141-55.2016.811.0011

 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: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:SP/265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 (quinze) dias DIAS

AUTOS N.º 3141-55.2016.811.0011

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

PARTE RÉQUERIDA: Ary Alves

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Ary Alves, Cpf: 

90099478153, Rg: 10587080 SSP Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Av. do Desbravador, Nº 1, Bairro: Centro, Cidade: 

Curvelândia-MT

FINALIDADE: Intimar a parte requerida para que querendo manifeste a 

cerca do pedido de desistência formulado às fls. 33/34.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Considerando o certificado às fls. 38, 

INTIME-SE via editalícia o requerido acerca do pleito de desistência, 

advertindo-lhe que o silêncio será interpretado como concordância. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro 

de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza 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, Wirdino Lauro 

França estagiário de Direito, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12733 Nr: 574-08.2003.811.0011

 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: Lourdes Francisca de Godoi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Palmiro da Silva e 

Lima - Procuradora do Estado - OAB:000000000

 (...) À vista do exposto, CHAMO o feito à ordem para aplicar os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro 

de 1997, com redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho 

de 2009, reconhecendo assim o erro do cálculo de fls. 473. Para que seja 

sanada qualquer dúvida com relação ao quantum devido, determino a 

elaboração de planilha de cálculo pelo contador deste Juízo e a sua 

consequente juntada aos presentes autos, nos moldes fixados nesta 

decisão.Com o aporte aos autos do cálculo, às partes para 

manifestação.Se concordes, expeça-se a competente Requisição de 

Pagamento. Caso contrário, conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 6 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 203558 Nr: 646-09.2014.811.0011

 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: Evando de Paula Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde, 

Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Analisando os autos, verifica-se que, embora o autor alegue que não 

necessita mais do medicamento inicial e pleiteado, à fl. 141, expediu-se 

alvará judicial transferindo para a sua conta bancária a quantia de R$ 

2.999,15 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos).

Logo, este deverá ser restituído aos cofres do Estado, a fim de evitar o 

enriquecimento ilício da parte autora.

Diante do exposto, intime-se a parte autora para que restitua a quantia de 

R$ 2.999,15 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e quinze 

centavos), em 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilização nas searas 

cível e criminal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211183 Nr: 2212-90.2014.811.0011

 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: JdSS, KdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 (...) Ante o exposto, com alicerce no artigo 487, inciso I, alínea “a” ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos vertidos na 

inicial, para DECLARAR a paternidade biológica de Kauã dos Santos 

Simão, o requerido Luiz Fernando dos Santos Nascimento.Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios frente à natureza da demanda, 

sendo as partes beneficiárias da justiça gratuita, nos moldes da Lei 

Federal n.º 1.060/1950.Transitada em julgado, nos termos do art. 10, I, do 

Código Civil e arts. 29 a 33, parágrafo único, da Lei dos Registros 

Públicos, expeça-se mandado de averbação ao serviço registral de 

pessoas naturais da comarca para que o nome do requerido, Luiz 

Fernando dos Santos Nascimento, passe a constar como genitor do 

requerente, devendo ser acrescido o patronímico deste, passando o autor 

a ter o nome de KAUÃ DOS SANTOS SIMÃO NASCIMENTO, incluindo-se 

igualmente no registro o nome dos avós paternos, comunicando o serviço 

registral o ato a este juízo no prazo legal, sob as penas da lei.Cumpridas 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol d’Oeste, 09 de fevereiro de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246039 Nr: 1111-13.2017.811.0011

 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: Guimercindo Vicente Peixoto, Elza Maria da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Braga, João Anderson Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney da Silva Campos Jr - 

OAB:130172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 Considerando o petitório de fls. 388/389, determino que a parte requerida 

manifeste-se, em 15 (quinze) dias. Empós, conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Mirassol D’Oeste-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho
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 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253305 Nr: 4894-13.2017.811.0011

 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): Posto City Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 96 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 

(cinquenta 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 deBusca/Apreensão devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254827 Nr: 5530-76.2017.811.0011

 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: Auto Eletrica Modelo Ltda -ME, Vanderlei Gregorio 

Dalmas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Curvelândia, Sidinei 

Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por AUTO ELÉTRICA 

MODELO LTDA – ME E VANDERLEI GREGÓRIO DALMAS, em face de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA E SIDINEI CUSTÓDIO DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando detidamente os autos verifico que a pretensão exordial é 

que o impetrado efetue o pagamento do valor dos serviços prestados pelo 

impetrante.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento na súmula 

269 de que: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de 

cobrança.

Desta feita, é nítida a inadequação da via eleita, razão pela qual, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256065 Nr: 78-51.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda, Francisco Ferreira da Silva, 

Emerson Pereira da Silva

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

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON LUIZ FERNANDES 

BEATO - OAB:3.057-MT

 Postergo a análise do pleito de fls. 103/104 e determino a intimação do 

administrador judicial para prestar informações, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo esclarecer se o crédito objeto da presente execução 

encontra-se incluso na relação de credores.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257171 Nr: 557-44.2018.811.0011

 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: Sindicato dos Servidores Públicos Munic. de Porto 

Esperidião, Marcos Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT., Euclides 

da Silva Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 59/60 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 638 Nr: 294-47.1997.811.0011

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Rodrigues da Silva, Geraldo Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 DEFIRO o pedido de fl. 788 de juntada de procuração de patrono nos 

autos, devendo ser substituído o nome do procurador concernente à capa 

dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar o patrono Dr. Servio 

Túlio de Barcelos, OAB/MT 14.258-A e Dr. José Arnaldo Janssen 

Nogueira, OAB/MT 19.081-A.

Ademais, DEFIRO vista dos autos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

requerer o que é de direito.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18669 Nr: 2139-70.2004.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Prof. de Saúde de Pública de 

Mir. D´Oeste-MT, Francisca Fatima Gomes de Matos, Aristides Joaquim da 

Cruz, Daise Amaral Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro - OAB:755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Humberto Maizman - 

OAB:4.501

 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 

artigo 1.009 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 Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 22797 Nr: 69-12.2006.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zambom Tratorpeças e Serviços Ltda - EPP

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

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Ante a manifestação de fl. 147, determino a suspensão do processo, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com supedâneo no art. 40 da Lei 

6.830/80.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24742 Nr: 2041-17.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PO, LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3.737

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o transcurso do prazo de 

suspensão, conforme r. decisão de fl. 533, disponível também no site do 

TJMT. Fica consignado o prazo de 15 (quinze) dias para que este pugne o 

que achar de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176413 Nr: 370-12.2013.811.0011

 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: Márcio dos Passos Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Mater Dei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtis Gisella Biacchi Belle - 

OAB:9.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 (...) Assim, julgo IMPROCEDENTE o pedido constante da presente ação, 

JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa atualizado, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, porém suspendo 

a exigibilidade, pelo prazo legal, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita.P. R. I. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 218272 Nr: 3339-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisvaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:16.067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora para que efetue o pagamento das 

diligências do meirinho para que o mesmo possa proceder com a penhora, 

avaliação e intimação em face do executado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230295 Nr: 1968-30.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): Renato Cerqueira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o transcurso do prazo, 

conforme r. decisão de fl. 77, disponível também no site do TJMT. Fica 

consignado o prazo de 15 (quinze) dias para que este pugne o que achar 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232484 Nr: 3290-85.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érica Fabiana Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Luciana Costa Pereira - OAB:17.498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Vistos.

Considerando o depósito de valor complementar para efetivação das 

demais diligências constantes no mandado de fl. 34, desentranhe-se 

referido mandado para que o senhor oficial de justiça dê cumprimento aos 

demais atos.

Após, INTIME-SE a parte exequente, via seus procuradores, para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, INTIME-SE a exequente pessoalmente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

anomala.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE

ÁS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240540 Nr: 3179-67.2016.811.0011

 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): Israel Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o transcurso do prazo, 

conforme r. decisão de fl. 77, disponível também no site do TJMT. Fica 

consignado o prazo de 15 (quinze) dias para que este pugne o que achar 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243010 Nr: 4409-47.2016.811.0011

 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): Itamar Aparecido do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fl. 23, haja vista, a atualização do débito é ônus do 

exequente.

Assim, intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do 
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débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, conforme art. 40 da 

Lei 6.830/80.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 08 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255117 Nr: 5640-75.2017.811.0011

 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: RFdS, MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Brasil Fernandes 

- OAB:20629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o parecer ministerial de fls. 17/18, determino que seja 

juntada a cópia da certidão de nascimento da infante para dar 

prosseguimento no feito. Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D’ Oeste - MT, 08 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256555 Nr: 313-18.2018.811.0011

 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 de Lourdes Galdino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a R. Decisão de fls. 27/29, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256636 Nr: 345-23.2018.811.0011

 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: LdOT, Lucimar Batista de Oliveira Correia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 63/65,cujo dispositivo 

transcrevo:”...Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus...."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Jeferson Alex Salviato - 

OAB:236655, José Carlos Menegatti - OAB:12029, Marcus Vinicius 

de Carvalho Rezende Reis - OAB:1.623-A, MARIANA CERSOSIMO 

NUNES - OAB:38540, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O RECEBIMENTO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELAS RECUPERANDAS E 

DA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELA ADMINISTRADORA 

JUDICIAL

 PRAZO: 30 DIAS

PROCESSO N.º 3634-95.2017.811.0011 – CÓDIGO 251167

ESPÉCIE: Recuperação Judicial->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

REQUERENTES: CASTELÃO SUPERMERCADO LTDA. - EPP, CASTELÃO 

SUPERMERCADO LTDA., E SUPERMECADO CAPIXABA LTDA. - EPP

REQUERIDA: UNIVERSALIDADE DE CREDORES

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO dos credores e terceiros 

interessados acerca do recebimento do plano de recuperação judicial 

apresentado pelas recuperandas, e da relação de credores apresentada 

pela administradora judicial, para que, querendo, manifestem objeção ao 

plano de recuperação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 53, parágrafo único; e 55, caput, da Lei n.º 11.101/2005, bem como 

impugnação à relação de credores, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 8º, caput, da Lei n.º 11.101/2005.

DECISÃO: “(...) 6) Vindo aos autos a RELAÇÃO DE CREDORES A SER 

APRESENTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL (art. 7°, §2°), no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do fim do prazo do §1°, do artigo 

7°, da Lei 11.101/05, publique-se NOVO EDITAL, para que o Comitê, 

qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, 

apresentem IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES DO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, nos termos do 

art. 8°, da norma em comento. 7) Apresentado o PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, 

contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

PUBLIQUE-SE OUTRO EDITAL CONTENDO AVISO AOS CREDORES SOBRE 

O RECEBIMENTO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, (art. 

53, parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias para manifestarem eventual objeção ao Plano de Recuperação 

Judicial (art. 55) parágrafo único), contados da publicação da relação de 

credores apresentada pelo Administrador Judicial (Art. 7°, §2°); contados 

da publicação deste Edital, na hipótese de ainda não haver sido publicada 

a relação prevista no art. 7°, §2°, da lei de regência (...)”.

RELAÇÃO DE CREDORES DA ADMINISTRADORA JUDICIAL (EMPRESA, 

CLASSE, ITEM, NOME DO CREDOR E VALOR DO CRÉDITO)

CASTELAO SUPERMERCADO ATACADO – QUIROGRAFÁRIO: 1, ARABICA 

DISTRIBUIDORA DE CAFÉ, R$8.636,43; 2, AROMATICA INDUSTRIAL LTDA, 

R$0,00; 3, BIOAROMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, R$0,00; 4, 

CETAP DISTRIBUICAO DE PROD ALIMENTICIOS, R$2.893,32; 5, 

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA, R$41.544,47; 6, COMERCIAL 

KUMBUCA DE CEREAIS LTDA, R$10.036,58; 7, DOCESAR DISTRIBUIDORA 

DE CRIST, R$3.218,14; 8, GENERAL MILLS BRASIL ALIMNETOS, 

R$6.790,72; 9, LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL, R$7.611,79; 10, 

LM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO, R$4.898,62; 11, LOUIS 

DREYFUS COMPANY BRASIL, R$3.215,69; 12, MARTINS COM SERV 

DISTR SA, R$6.259,49; 13, MILI S/A, R$31.342,51; 14, NORTE SUL 

SEMENTES LTDA, R$3.276,99; 15, PETITA IND. COM. PRODUTOS P/BEBES 
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LTDA., R$1.035,52; 16, RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, 

R$7.036,91; 17, SASCAR TECN. SEGUR. AUTOMOTIVA S.A., 

R$11.311,28; 18, SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, R$23.728,48; 

19, TIO ALVINO COMERCIO DE ALIMENTOS, R$8.473,18; 20, USINA 

BARRALCOOL SA, R$6.703,92. ME/EPP: 21, ALTO GIRO 

ENCARTELADORA LTDA, R$5.726,92; 22, EXECUTIVA DISTRIBUIDORA 

LTDA, R$2.349,13; 23, FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., 

R$0,00; 24, GREEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, R$1.998,90; 25, 

HANISHI DIST PROD HIG LIMP LTDA, R$3.918,11; 26, INCORPOL MAXXI 

INDUSTRIA E COM, R$4.257,76; 27, IND. E COM. DE ALIM. FLORENCA 

LTDA - EPP, R$2.116,66; 28, ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-ME, 

R$113.223,05; 29, JEM COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL, R$2.084,63; 30, 

JRL ETIQUETAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., R$8.916,83; 31, M E 

RAMOS COMERCIAL DE ALIMENTOS ME, R$61.427,73; 32, MANGA ROSA 

DISTRIBUIDORA, R$2.685,66; 33, O BIANCHI INDUSTRIA ME, R$11.123,71; 

34, P. TOMAZ COMERCIO E SERVIÇOS, R$5.047,72; 35, VIA CONTABIL 

S/S LTDA, R$6.060,83; 36, VIA DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL 

LTDA-ME, R$2.926,76.

CASTELÃO SUPERMERCADO LTDA. – TRABALHISTA: 37, ADEILSON 

JOSE DIAS, R$2.158,84; 38, ANA PAULA DA SILVA, R$3.300,30; 39, ANA 

PAULA MONTEIRO DA SILVA, R$3.495,32; 40, APARECIDO ALVES 

AGUILEIRA, R$1.235,15; 41, APARECIDO DONIZETE MATEUS, R$4.215,77; 

42, CAMILA MOURA DE OLIVEIRA, R$2.156,12; 43, CLEIDIONICE XAVIER 

DA SILVA MOTA, R$2.807,49; 44, CRISTIANE DOS SANTOS FREITAS, 

R$982,17; 45, DAIANE DA SILVA BINDANDE, R$2.297,62; 46, DANIEL 

PEREIRA BRAMBILA, R$3.722,17; 47, DAYANE TAMARA GAETA, 

R$1.592,89; 48, EDELCIDES APARECIDO TOLON, R$5.793,41; 49, ELIANA 

CRISTINA DE MORAES PEREIRA, R$1.058,38; 50, FRANCISCO DAS 

CHAGAS N. SILVA, R$2.228,36; 51, GENIVAL NUNES PEREIRA, 

R$3.560,53; 52, GILBERTO GHIOTTI FILHO, R$4.914,58; 53, GILVAN 

VELASCO FERREIRA, R$3.269,83; 54, JULIANE RODRIGUES DE SOUZA, 

R$3.454,47; 55, KÁTIA BARBOSA DE SÁ, R$1.663,18; 56, LUCEMIR 

LEANDRO DA SILVA, R$2.315,08; 57, LUCIMAR MADALENA DO CARMO, 

R$6.118,81; 58, LUIZ CARLOS GONÇALVES DUARTE, R$3.769,99; 59, 

MARCIO SEBASTIÃO LIBERATO SAMPAIO, R$5.013,81; 60, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, R$2.164,98; 61, MARIA ERLEN DA SILVA 

BARBOSA, R$0,00; 62, MARICLEUSA FERREIRA DE SOUZA, R$1.922,56; 

63, MARLENE BINDANDE DE JESUS, R$2.837,02; 64, RAFAELA CLARO 

DA SILVA, R$1.759,23; 65, RONILDO CLAUDIO DA CRUZ, R$5.838,26; 66, 

ROSANGELA OLIMPIA OLIVEIRA, R$314,52; 67, SUELLEN DOMICIANO 

BEZERRA, R$1.366,17; 68, TESLLEM RENATA MARTINS, R$182,19; 69, 

VALDEMIR APARECIDO DOS ANJOS, R$4.280,90; 70, VALTER JACINTO 

BARCELO, R$5.405,61. GARANTIA REAL: 71, BANCO RODOBENS S/A, 

R$0,00. QUIROGRAFÁRIO: 72, ALIMENTOS MASSON LTDA, R$7.265,00; 

73, AMAZONAS DIST. DE PROD. DE HIGIENE E LIM, R$19.448,77; 74, 

ATACADAO S.A., R$20.611,88; 75, BANCO BRADESCO S/A, 

R$331.127,34; 76, BANCO DO BRASIL S/A, R$603.408,29; 77, BRF S.A, 

R$16.399,57; 78, CERVEJARIA PETROPOLIS CENTRO OESTE LTDA, 

R$4.734,45; 79, CLAIR BARIVIERA E OUTROS, R$1.126,00; 80, CLAUMAR 

ALIMENTOS LTDA, R$2.017,79; 81, COOPNOROESTE COOPERATIVA 

AGROP DO OESTE, R$8.164,23; 82, COPA DIST DE ALIMENTOS LTDA, 

R$6.762,07; 83, COROADO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 

R$64.739,17; 84, DACDISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA, 

R$1.208,37; 85, DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA, 

R$3.847,77; 86, FLORINI IND. COM. PROD.LIMPEZA LTDA, R$1.941,90; 87, 

FRIGOVALE DO GUAPORE COM IND CARNES LTDA, R$2.655,31; 88, 

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, R$3.570,50; 89, NORSA 

REFRIGERANTES LTDA, R$18.826,74; 90, SE DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, R$19.074,57; 91, SEARA ALIMENTOS LTDA., 

R$19.074,46; 92, SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, R$331.563,00; 93, 

STOCK ATACADO CALCADOS E CONFECCOES LTDA, R$8.350,09; 94, 

TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A, R$0,00. ME/EPP: 95, A 

PENACHIONE ME, R$0,00; 96, BEIRA RIO HORTIFRUTIGRANJEIROS, 

R$42.866,46; 97, C.L. DA COSTA BARROS, R$7.707,37; 98, CAFÉ FAVO 

DE MEL LTDA, R$36.100,70; 99, CESAR BRAMBILLA - ME, R$7.402,97; 

100, COSTA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA ME, R$4.792,16; 

101, DIDANE ALIMENTOS LTDA, R$1.540,90; 102, FLEX PNEUS SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS EIRELLI ME, R$10.760,00; 103, FO LIMA EPP, R$1.784,70; 

104, G DA SILVA PARANA ME, R$1.947,51; 105, GILMAR BOTELHO DIAS 

E CIA LTDA, R$9.951,76; 106, H. P. DA SILVA VERDURAS - ME, 

R$40.885,18; 107, IRENE SODRE MAGNO EPP, R$8.919,96; 108, ITALIA 

DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-ME, R$10.785,24; 109, JANDIR BONAFE 

ME, R$3.036,12; 110, KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA, 

R$11.181,42; 111, M C RIBAS - EPP, R$1.391,02; 112, M E RAMOS 

COMERCIAL DE ALIMENTOS ME, R$6.137,52; 113, METALURGICA SAO 

MATHEUS LTDA, R$5.275,11; 114, MP PRODUTOS RELIGIOSOS E 

ARTESANAIS LTDA, R$3.555,30; 115, PEDRO JANUARIO BEZERRA - ME, 

R$7.673,11; 116, ROSSIN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 

R$7.096,40; 117, SICAL SABORES EM ALIMENTOS LTDA ME, R$9.822,73; 

118, SINOFRIOS DISTRIBUIDORA, R$16.073,73; 119, SUL DO OESTE 

DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA, R$4.928,41; 120, UNIAO FABRIL 

SANTOS LTDA, R$2.578,32; 121, V. ORLANDO DE ALMEIDA-EPP, 

R$4.208,89; 122, VIA CONTABIL S/S LTDA, R$64.847,48; 123, VIA 

DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA-ME, R$9.159,57.

SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA-EPP – TRABALHISTA: 124, ADRIANA 

APARECIDA RIBEIRO VIEIRA, R$2.164,91; 125, APARECIDO BORGES 

MARTINS, R$2.173,91; 126, BEATRIZ ALEXANDRE F.G. OLIVEIRA, 

R$1.587,69; 127, DENISE ALVES PEREIRA, R$4.903,95; 128, EMANUEL 

APARECIDO CARDOSO, R$2.399,64; 129, FABRICIA COUTINHO DOS 

SANTOS, R$1.462,31; 130, ROSIMEIRE MATEUS DA SILVA RAMOS, 

R$3.936,34; 131, RUBSON BLENDO DA SILVA, R$2.688,78; 132, SIMONE 

NEVES DA SILVA, R$2.274,86; 133, SIRLEI FELICIO DE OLIVEIRA, 

R$1.988,26; 134, THAIS ALVES PIRES, R$1.960,17; 135, THIAGO 

CEBALHO DE SOUZA, R$2.187,09; 136, VANESSA DE BRITO DA SILVA, 

R$1.534,33. QUIROGRAFÁRIO: 137, ARABICA DISTRIBUIDORA DE CAFÉ, 

R$2.488,36; 138, BANCO BRADESCO S/A, R$211.599,34; 139, BANCO DO 

BRASIL S/A, R$1.945.033,77; 140, BRF S.A, R$16.740,51; 141, 

CERVEJARIA PETROPOLIS CENTRO OESTE LTDA, R$5.984,35; 142, 

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA, R$0,00; 143, COMERCIAL 

KUMBUCA DE CEREAIS LTDA, R$3.405,09; 144, COOPNOROESTE 

COOPERATIVA AGROP DO OESTE, R$4.075,42; 145, COROADO 

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, R$7.518,13; 146, 

DACDISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA, R$2.400,52; 147, 

FRIGORIFICO MACHADO LTDA, R$8.263,29; 148, FRIGOVALE DO 

GUAPORE COM IND CARNES LTDA, R$24.130,15; 149, NEVA COMERCIO E 

REPRESENTACOES EIRELI, R$2.164,31; 150, NORSA REFRIGERANTES 

LTDA, R$11.242,99; 151, RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, 

R$5.458,63; 152, SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, R$18.310,99; 

153, SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, R$48.754,12; 154, SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, R$2.983,88; 155, SUL DO OESTE 

DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA, R$3.253,22. ME/EPP: 156, ALTO 

GIRO ENCARTELADORA LTDA, R$5.190,78; 157, BEIRA RIO 

HORTIFRUTIGRANJEIROS, R$52.631,90; 158, CAFÉ FAVO DE MEL LTDA, 

R$14.692,35; 159, DIDANE ALIMENTOS LTDA, R$684,38; 160, FANECA 

DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., R$4.516,13; 161, FO LIMA EPP, 

R$3.588,95; 162, G DA SILVA PARANA ME, R$1.507,26; 163, GILMAR 

BOTELHO DIAS E CIA LTDA, R$24.083,87; 164, HANISHI DIST PROD HIG 

LIMP LTDA, R$1.472,92; 165, IRENE SODRE MAGNO EPP, R$1.469,64; 166, 

ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-ME, R$8.874,83; 167, JANDIR 

BONAFE ME, R$2.120,10; 168, JRL ETIQUETAS COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA., R$10.005,03; 169, M E RAMOS COMERCIAL DE ALIMENTOS ME, 

R$1.954,92; 170, MONTEIRO BOB ETIQ LTDA EPP, R$3.734,91; 171, 

NEVERSON P. DE LIMA - ME, R$1.052,31; 172, O BIANCHI INDUSTRIA ME, 

R$3.028,74; 173, PEDRO JANUARIO BEZERRA - ME, R$7.795,19; 174, 

SICAL SABORES EM ALIMENTOS LTDA ME, R$5.884,47; 175, SINOFRIOS 

DISTRIBUIDORA, R$15.165,17; 176, V. ORLANDO DE ALMEIDA-EPP, 

R$11.744,44; 177, VIA CONTABIL S/S LTDA, R$36.629,16; 178, VIA 

DIGITAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA-ME, R$6.403,73. TOTAL: R$ 

4.936.701,94.

 ADVERTÊNCIAS: FICAM TODOS ADVERTIDOS DO PRAZO LEGAL DE 10 

(DEZ) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE, PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO JUDICIAL EM FACE DA RELAÇÃO DE 

CREDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º E SEGUINTES DA LEI N.º 

11.101/05. A documentação que fundamentou a elaboração da aludida 

relação encontra-se à disposição dos credores, recuperandas e do 

Ministério Público, perante a Administradora Judicial. Os interessados 

deverão  fazer  so l i c i tação prév ia  a t ravés  do  e -ma i l : 

grupocastelao@aj1.com.br, indicando os documentos que pretendem ter 

acesso, de modo que sejam disponibilizados, se possível, também de 

forma eletrônica. Demais disso, quaisquer questionamentos e dúvidas 

poderão ser esclarecidos por e-mail, telefone ou pessoalmente, no 

escritório da administradora judicial, neste último caso, através de 

agendamento prévio. AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 25.313.759/0001-55, está 
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sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2254, Ed. American 

Business Center, 10º Andar, sala 1006, Bosque Saúde, telefone: (65) 

3027-2886, Cuiabá/MT, com funcionamento das 09h00m às 12h00m e 

13h00m às 18h00m, de segunda à sexta-feira. A relação de credores ora 

publicada pode ser encontrada também no site: www.aj1.com.br, assim 

como as fichas técnicas de análise com o parecer administrativo das 

habilitações e divergências apresentadas. TAMBÉM FICAM TODOS 

ADVERTIDOS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 55 DA LEI 11.101/05, 

DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE 

EDITAL, PARA APRESENTAR NOS AUTOS DO PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUAS OBJEÇÕES AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELAS RECUPERANDAS, cuja 

cópia também poderá ser obtida no site: www.aj1.com.br. 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, Kátia Fernanda Pereira Moretti - 

Técnica Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 8 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256609 Nr: 338-31.2018.811.0011

 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 Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Barbosa de Carvalho, Adriano Eduardo 

Stofel, Manoel Dias Rocha, Nivaldo Natal de Almeida, Maria do Carmo 

Pereira da Silva, Patricia Oliveira Martins, Jose Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 338-31.2018.811.0011-código 256609

 ESPÉCIE: 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 Publico do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: Rafael Barbosa de Carvalho e Adriano Eduardo Stofel e Manoel 

Dias Rocha e Maria do Carmo Pereira da Silva e Patricia Oliveira Martins e 

Jose Ventura e Nivaldo Natal de Almeida

CITANDO(A, S): JOSE VENTURA, CPF: 32593902191, RG: 350907 SSP/MT, 

Filiação: Sebastião Ventura e Estelia F Ventura, brasileiro.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora 

(art. 334, do NCPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 

231 do NCPC.

DESPACHO: Código 256609. Deixa-se de designar audiência de 

conciliação/mediação, tendo em vista que o litígio em comento versa sobre 

direito sobre o qual não se admite autocomposição, inteligência do art. 334, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. Citem-se os requeridos para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte 

autora (art. 334, do NCPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de 

fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 1213-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brito de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, Atila 

Silva Gattass - OAB:2308, GUSTAVO TOSTE CARDOSO - OAB:, Licinio 

Carpinelli Stefani - OAB:12806, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Joice Pinto Pereira 

de Siqueira - OAB:20116/O, Marcelo silva Moura - OAB:12307, 

Roniclei Elias Resende - OAB:20047/o OAB/MT, Thaméya Lourenço 

Barbosa Silva - OAB:297.478

 Intimar dos advogados das partes sobre a R. Decisão, cujo dispositivo 

transcrevo:"...Mesmo com a cessão de direitos creditórios feita em favor 

da arrematante Agropecuária Novo Milênio Ltda. às fls. 962/968, na qual 

esta sub-rogou-se no direito de receber os créditos a que faria jus o 

exequente e os advogados suso nomeados decorrentes da arrematação, 

o interesse destes últimos ainda se justifica, pois, na hipótese de eventual 

anulação da hasta pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, o recebimento dos seus honorários restará prejudicada. Portanto, 

a intimação da Agropecuária Novo Milênio Ltda., dos advogados Atila Silva 

Gattass, Licínio Carpineli Stefani e Gustavo Tostes Cardoso para 

apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

executado não foi realizada ao bel-prazer da Gestora Judiciária, mas sim 

em estrita observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e 

do contraditório, tendo em vista que ninguém pode ser compelido sofrer 

com os efeitos de uma decisão judicial sem ter tido a possibilidade de 

efetiva participação na sua formação. ..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 1213-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brito de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, Atila 

Silva Gattass - OAB:2308, GUSTAVO TOSTE CARDOSO - OAB:, Licinio 

Carpinelli Stefani - OAB:12806, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Joice Pinto Pereira 

de Siqueira - OAB:20116/O, Marcelo silva Moura - OAB:12307, 

Roniclei Elias Resende - OAB:20047/o OAB/MT, Thaméya Lourenço 

Barbosa Silva - OAB:297.478

 Intimar os advogados das partes sobre a R. Decisão, cujo teor 

transcrevo:"...Os autos retornaram à conclusão para análise da 

justificativa apresentada pela Gestora Judiciária a respeito da suposta a 

inserção de um andamento no sistema Apolo em 06/02/2018, datado de 

12/12/2017.Pois bem.Compulsando a justificativa apresentada não se 

constata o cometimento de qualquer irregularidade por parte da Gestora 

Judiciária ou de qualquer servidor desta Segunda Vara. Isso porque a 

certidão objurgada foi confeccionada pela Secretaria em 12/12/2017, 

conferida pela Gestora e encartada nos autos em 14/12/2017, sendo as 

partes posteriormente intimadas via DJE. De ver-se, portanto, que a 

certidão foi regularmente confeccionada, conferida, encartada nos autos, 

sendo todos intimados via DJE, remanescendo apenas a sua confirmação 

no Sistema Apolo, o que demonstra que não houve qualquer má-fé da 

servidora ou o intuito de fraudar o processo. Com relação ao pedido de 

fls. 1.226/1.227, ao contrário do que foi afirmado pelo executado, a 

arrematação foi mantida hígida por este Juízo, consoante decisão de fls. 

1.025/1.027, de modo que a determinação para que o arrematante se 

abstenha de praticar qualquer ato inerente à sua condição deve ser 

perseguida perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

quem compete atribuir ou não efeito suspensivo ao recurso 

interposto.Dirimidas tais questões, remetam-se os autos, COM A MÁXIMA 
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URGÊNCIA, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 16 de fevereiro de 2018, 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101971 Nr: 764-24.2010.811.0011

 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: J. C. Bernardini Félix - ME, Jeanne Cristine Bernardini 

Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, LUIS RODOLFO DE FARIA FIQUEIREDO - OAB:11520, Mirian 

Correia da Costa - OAB:6.361, THIAGO DE THADEU CALMON TENUTA 

- OAB:12752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A

 Intimar os advogados das partes sobre o R. Despacho de fls. 1325, cujo 

teor transcrevo:"Intimem-se as partes para que apresentem memorias, no 

prazo legal.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 16 de fevereiro de 2018.Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito". Bem como intimá-los a apresentar 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 204599 Nr: 912-93.2014.811.0011

 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: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTM, RTM, CdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Intimar os advogados das partes sobre o Despacho de fls. 108, cujo teor 

transcrevo:"Código 204599. Intimem-se as partes para que apresentem 

memoriais, no prazo legal. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de outubro de 2017. Edna Ederli Coutinho, Juíza 

de Direito". Bem como intimá-los para que apresentem memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245130 Nr: 611-44.2017.811.0011

 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: Ampla Participacões Ltda, Anderson Badaro Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Moraes Leite - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mendonça Paes 

Barreto. - OAB:1.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 232/234, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Em razão da necessidade 

de dilação probatória, DEFIRO a produção de prova documental e oral, 

consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e depoimento pessoal 

das partes, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento 

para a data mais próxima possível, qual seja, dia 04 de abril de 2018, às 

13h30min, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes 

poderão chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 

15 dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, 

nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se as partes e seus 

advogados."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256327 Nr: 208-41.2018.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 Intimar o advogado do embargado sobre a R. Decisão de fls. 58/59, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Portanto, em vista da ausência de elementos 

suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a 

concessão do benefício almejado, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Determino ao embargante que promova o preparo no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito sem o julgamento do mérito, nos 

termos do art. 456, §1º da CNGC, que reza o seguinte: § 1º 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. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, volvam-me imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUELO A. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIMAR MORILHO SILVEIRA (TESTEMUNHA)

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER (TESTEMUNHA)

 

Intimação do advogado da parte autora da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 18 de Abril de 2018 às 17:00horas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-37.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LUIZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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. 118057253 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 19 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010667-34.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DUARTE TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 11804357 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 19 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-08.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE RITCHELY FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 11804539 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 19 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85990 Nr: 2544-89.2015.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Horacio dos Santos, EMBALAGENS MUTUM LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 Nos termos do artigo 1.209 da CNGC e da determinação de fls. 68, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte embargada dos termos da decisão de fls. 63, 

a seguir transcrita: "Vistos etc...

RECEBO a presente Ação de Embargos à Execução, SEM EFEITO 

SUSPENSIVO nos autos de Ação de Execução em apenso n.º 

90-39.2015.811.0086, Cód. 81960.

Outrossim, intime-se a parte Embargada para se manifestar sobre os 

Embargos à Execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intimem-se as partes a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir.

 Certifique-se na ação de execução a oposição dos presentes embargos.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112929 Nr: 243-67.2018.811.0086

 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: TAdO, KAdO(, KVdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMFdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e do TERMO DE CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA Nº 001/2018, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE 

MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a Dra. KÁTIA DE 

CAMARGO para que proceda a devolução à Secretaria dos autos em 

epígrafe no prazo de 24H, sob pena de busca e apreensão, além de perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88311 Nr: 3947-93.2015.811.0086

 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: Transportes Cl Piva Ltda. - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Rodo Kiko Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:MT 11.660, Fernando Chin Fei - OAB:PR 18.858, Mary 

Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Lucros Cessantes 

ajuizada por Transporte CL Piva Ltda – EPP em desfavor de Transportes 

Rodo Kiko Ltda Me.

 Depreende-se dos autos que houve o cumprimento do acordo, mediante o 

pagamento do valor entabulado (fls. 274), de modo que a parte 

Requerente não impugnou o valor depositado, requerendo tão somente a 

liberação da quantia (fls. 276).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Requerida e pela Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros nos termos entabulados no acordo (fls. 

159/161v, a extinção da demanda é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sem 

custas e honorários sucumbenciais.

Ademais, diante do pagamento informado à fl. 274/275, determino a 

expedição de alvará judicial para liberação de valores em favor da parte 

postulante (dados bancários fls. 276).

 Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Requerente por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos.

 P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25506 Nr: 293-21.2003.811.0086
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 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: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, Givanildo Gomes - OAB:MT 12.635, Valdir 

Miquelin - OAB:4613, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Diante do exposto, considerando-se que não há diligências para sanar ou 

qualquer nulidade ou fato a esclarecer que interesse ao julgamento da 

causa, o feito encontra-se preparado para julgamento em plenário, razão 

pela qual, designo para sessão de julgamento de júri para data de 9 de 

novembro de 2016, às 09 horas.Intimem-se o Ministério Público, Defensoria 

Pública e as testemunhas arroladas para que compareçam ao ato, 

observando o disposto no art. 431 do CPP.Intime-se o réu.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107796 Nr: 4842-83.2017.811.0086

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Abreu de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:MT 

16.807-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 autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109483 Nr: 5689-85.2017.811.0086

 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, Investimento e Poupança Ouro 

Verde do Mato Grosso - Sicred Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. Metalúrgica Ltda - ME, Ademir Rissi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-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 autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107964 Nr: 4942-38.2017.811.0086

 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: ONG - Movimento Nacional dos Caminhoneiros(as) do 

Brasil - M.N.C.B., Gilsemar Stelle Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eleomar Rene Blocher - 

OAB:17.865/O, Marcelo Da Pieve - OAB:MT 11284-A, Silvio Borges - 

OAB:19.374/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80338 Nr: 3495-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Garcia Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da certidão de fls. 78, devendo comparecer nesta 

Secretaria para retirar os documentos originais, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82196 Nr: 262-78.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Norberto Della Mea

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

- OAB:MT 16.691-A, Neri Perin - OAB:OAB/RS 25.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86043 Nr: 2567-35.2015.811.0086

 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): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112852 Nr: 188-19.2018.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Hasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Andrade Campos - 

OAB:MT 17.270, Murilo Castro de Melo - OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-B

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO proposto por JULIANO HASSE em 

face de KAYSER E SERAGUCI LTDA, ambos qualificados nos autos.

No processo em apenso foi entabulado acordo entre as partes, o qual foi 

homologado nesta data e determinada a suspensão do feito até o 

cumprimento do acordo.

 Outrossim, no citado acordo restou reconhecida a prejudicialidade dos 

presentes autos.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Tendo em vista que as partes entabularam acordo nos autos em apenso, 

de modo que no citado acordo restou reconhecida a prejudicialidade dos 

presentes embargos, imperiosa é a extinção do presente feito, ante a 

perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

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

Custas pelo embargante.

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

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108750 Nr: 5353-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 

131.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75595 Nr: 4154-63.2013.811.0086

 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: Valéria do Carmo Krelling Gonçalves, Marcelo Alves 

Bomfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolus Engenharia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/07, intimo as partes 

requerentes, na pessoa do seu procurador para que manifeste acerca da 

devolução das correspondências de fls. 195/196, requendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107145 Nr: 4530-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Hasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Andrade Campos - 

OAB:MT 17.270, Murilo Castro de Melo - OAB:MT 11.449

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por KAYSER 

E SERAGUCI LTDA em face de JULIANO HASSE, ambos qualificadas nos 

autos em epígrafe.

Às fls. 199/202, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 199/202, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Ante o decurso do prazo concedido para pagamento da dívida, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA JUNIELE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: LEILA JUNIELE LIMA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000182-92.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.578,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/06/2018 Hora: 15:20 REQUERENTE: LEILA JUNIELE LIMA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: LEILA JUNIELE LIMA SILVA Endereço: rua das 

nogueiras, 3090, quadra q, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04344-902 Senhor(a): REQUERENTE: LEILA JUNIELE LIMA SILVA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA 

KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010287-48.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DO NASCIMENTO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Dados 

do Processo: Processo: 8010287-48.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 

21.122,36 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 

Audiência: EXEQUENTE: ADEMIR DO NASCIMENTO ROSA Advogado do(a) 

EXEQUENTE: EDSON MACHADO BARRETO - MT0012420A Nome: ADEMIR 

DO NASCIMENTO ROSA Endereço: Rua DAS ROSAS, 733 N, N, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

SA Advogados do(a) EXECUTADO: CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI 

- MT0018603A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT0014258S-A Nome: 

BANCO DO BRASIL SA Endereço: Avenida MUTUM, 610 W, W, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca da 

Sentença Extintiva retro/anexo, bem como, para que informe os dados 

bancários (Banco, Agência, Conta, Tipo de Conta, Titular, CPF/CNPJ) para 

transferência dos valores penhorados/depositados nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 95999 Nr: 3724-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Hugo da Silva, Jessica Benedita da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o réu Vitor Hugo da Silva também é 

patrocinado pelos causídicos Ivonir Alves Dias e Roberson Siqueira de 

Melo, que, no entanto, não ofereceram alegações finais em favor desse 

réu, mas apenas da corré Jéssica Benedita da Silva.

Assim, intime-se novamente a defesa desse réu para oferecer alegações 

finais no prazo de 05 dias, sob pena de incorrerem em multa de até 10 

salário mínimos pelo abandono da causa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113378 Nr: 467-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMD, MJSdS, RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela 

Defesa do acusado Robson Rodrigues Freire, em que aduz que ele é 

dependente químico, sendo que sua família pretende interna-lo em clínica 

de reabilitação, bem como que o genitor do acusado se propõe a arcar 

com a referida internação às suas próprias expensas.

É o relatório.

 Decido.

Antes de analisar o pedido formulado pela Defesa, verifico que se faz 

necessária, a juntada aos autos, de documentos aptos a demonstrar que 

as providências efetivas para internação em clinica de tratamento para 

drogadição já foram adotadas, devendo, portanto trazer, o nome e CNPJ 

da referida clínica, e atestado de vaga expedido pelo referido 

estabelecimento.

Deverá trazer também, declaração do acusado no sentido de que 

concorda com eventual internação em clínica de reabilitação, como 

possível medida alternativa à prisão, pois entendo que, a internação 

compulsória exige requisitos médicos que não restaram demonstrados nos 

autos e nem tem este juízo competência para decreta-la nos moldes de lei 

de regência.

Com o aporte dos documentos, façam os autos novamente conclusos 

para apreciação do pedido.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99049 Nr: 5755-02.2016.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vitor Hugo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de uma motocicleta apreendida nos 

autos 95999 em apenso, formulado por Vitor Hugo da Silva, réu na aludida 

ação, que apura a prática de suposto crime de tráfico de drogas.

O pedido contou com parecer contrário do órgão Ministerial.

Decido.

Com efeito, o pedido não merece prosperar, pois o bem ainda interessa ao 

processo.

Tratando-se de ação que apura o crime de tráfico de entorpecentes, 

existe a hipótese de, em caso de condenação, ocorrer o perdimento do 

aludido bem, caso se comprove que ele era utilizado como instrumento do 

crime ou era produto deste, o que apenas poderá ser devidamente 

avaliado por ocasião da sentença.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

 Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110911 Nr: 6469-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Henrique dos Santos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Homologo a desistência das oitivas das testemunhas Wagner Costa e 

Silva, José Claudio Vitor da Silva e Claudenir Roberto dos Santos.

Ademais, tendo em vista a conclusão da fase instrutória, vista dos autos 

ao Ministério Público para apresentação de alegações finais no prazo de 

05 (cinco) dias, e após, vistas à Defesa, para mesma finalidade e em igual 

prazo.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113829 Nr: 678-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdBHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 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 tomar ciência da decisão de fls. 
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64/67 que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva. É o que 

me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação das Partes

 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: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, Givanildo Gomes - OAB:MT 12.635, Valdir 

Miquelin - OAB:4613, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 01/2018 - A Excelentíssima Senhora Doutora Luciene Kelly 

Marciano Roos, Meritíssima Juíza de Direito - Diretora do Foro da Comarca 

de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a abertura de Processo Seletivo para o 

Credenciamento de Juiz LEIGO para Comarca de Nova Xavantina/MT, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital, Portaria nº. 

482/2014-PRES e pelas regras gerais contidas no Provimento nº. 

29/2014-CM.

* O Edital n° 01/2018 completo, 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): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 5088 Nr: 18-47.1996.811.0012

 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: ERNIDO CLÁUDIO WALKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BABO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERO FORNES 

MATEUCCI - OAB:88.084 SP, FLÁVIO LUIZ YARSHELL - OAB:88.098/SP

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Intime-se a embargada/requerente para, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias – art. 1.023, §2º, CPC -, manifestar-se sobre os embargos de 

declaração de folhas 1246/1250.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31191 Nr: 1690-36.2009.811.0012

 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: ESPOLIO DE EUSTÁCIO JOSÉ PETTER, MARIA DE 

LOURDES PETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA KELLY PETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3971/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 12016 Nr: 804-13.2004.811.0012

 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: DAVI ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, retifique-se na capa dos autos e no Sistema Apolo o polo 

ativo da liça.

Por ora, indefiro o pedido de fl. 219, eis que não há qualquer autorização 

dos demais herdeiros naquele sentido. No mais, consoante se infere dos 

instrumentos procuratórios, o causídico possui poder para levantar 

valores em nome dos exequentes.

Destarte, intimem-se os credores para acostarem ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias, autorização em favor da peticionante de fl. 219 ou requererem 

o que de direito no sentido de promoverem o efetivo levantamento da 

quantia perseguida.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84830 Nr: 4382-61.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO LUCIANO 

SANTANA - OAB:21181GO

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de José Carlos Pereira.

Durante a tramitação do processo, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso pugnou pela extinção do feito, diante da mudança da titularidade 

da área em questão.

Compulsando os autos, verifica-se que operou a falta de interesse 

processual superveniente, de forma que impõe a perda do objeto da 

presente ação.

DISPOSITIVO

Assim, diante da perda superveniente do interesse processual, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas. Sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Publico.

P. R. I. C.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o transito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40202 Nr: 882-26.2012.811.0012

 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: CACISCLEI VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes do retorno dos autos.
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Nada sendo requerido, independente de nova conclusão, determino o 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64211 Nr: 2955-34.2013.811.0012

 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: DARIO TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes, através de seus defensores, para que, no prazo de 

quinze dias, apresente as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76521 Nr: 325-97.2016.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SIRLEI MARTINS LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON CONCEIÇÃO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB:33533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda movida por Sirlei Martins Lira em face de 

Amilton Conceição Lopes.

Durante a tramitação do processo, a patrona da parte requerente 

renunciou o mandato, declinando a nomeação, em razão de não conseguir 

contato (ref. 96).

Intimada para constituir novo procurador, a parte requerente manteve-se 

inerte, demonstrando a falta de interesse processual (ref. 102).

Instado a manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do processo 

sem resolução de mérito (ref. 108).

Compulsando os autos, verifica-se que tal fato operou a falta de interesse 

processual, de forma que impõe a perda do objeto da presente ação.

DISPOSITIVO

Assim, diante da perda do objeto da ação, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas e custas 

processuais, todavia suspendo a exigibilidade, com fulcro no artigo 98, 

§3º do CPC.

Cientifique-se o Ministério Publico.

Encaminhe-se cópia do estudo psicossocial à Promotoria de Justiça de 

Campinápolis, conforme requerido pelo Parquet.

P. R. I. C.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o transito em julgado e 

arquivem-se os autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71599 Nr: 1339-53.2015.811.0012

 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: ANTONIO ALVES DE SOUZA, ANTONIA ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que a pretensão jurisdicional exposta nos 

presente autos decorreu de anterior sonegação de bens pelos autores em 

ação de divórcio proposta neste Estado de Mato Grosso.

Diversamente do magistrado que homologou o acordo entabulado entre as 

partes, entendo que os autores não fazem jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, isto porque possuem dois imóveis além 

daquele em que residem, inexistindo nos autos comprovação de 

hipossuficiência financeira.

Ante o exposto, revogo os benefícios da gratuidade anteriormente 

concedidos.

Intimem-se os autores para recolhimento das custas em 15 dias, devendo 

juntar aos autos comprovantes de pagamento do ITCD de tais bens para 

fins de suas avaliações.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82200 Nr: 2911-10.2016.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Considerando-se que a parte exequente não colacionou a devida 

procuração embora devidamente intimada, DEIXO de homologar o acordo 

de ref. 26.

Nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o processo 

pelo prazo de trinta dias para juntada da procuração e regularização da 

representação das partes.

Decorrido o prazo sem providências, intime-se PESSOALMENTE a parte 

exequente para sanar a irregularidade de sua representação processual, 

em cinco dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62528 Nr: 1144-39.2013.811.0012

 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: LUZIENE MARIA 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.

 A parte autora opôs embargos de declaração contra sentença de fls. 

167/169, argumentando existir omissão, com relação à DIB – data de inicio 

do benefício, a qual deve corresponder à data do ajuizamento da ação, 

visto que esta é anterior ao requerimento administrativo indeferido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

A finalidade dos embargos de declaração é complementar a decisão, 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas 

razões desenvolvidas e eventuais erros materiais.

 Entendo assistir razão ao embargante, tendo em vista que a sentença d 

fls. 167/169 aplicou a data de inicio do beneficio de forma equivocada.

 Assim, conheço e dou provimento ao recurso de embargos de 

declaração, para o fim de modificar, no quarto parágrafo da sentença de 

fls. 168-verso, o seguinte:

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Luziene Maria de Souza, no valor de um salário mínimo 

mensal, incluindo 13º salário, devidos a partir do ajuizamento da ação, isto 
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é, 08/05/2013, ressalvadas as parcelas já prescritas, nos termos da 

súmula 85 do STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção 

monetária e juros de mora.

Ficam inalteradas as demais disposições da sentença/decisão proferida.

Ciência ao INSS.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64596 Nr: 95-26.2014.811.0012

 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: MSRM, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFDPS, MSRMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De ofício, verifico erro material de ponto fundamental na sentença 

proferida às fls. retro, uma vez que deixou de apontar a expressão “DOS” 

no registro civil da requerente, que passará a se chamar Maria Silvia 

Rocha Medrado dos Santos.

Ante o exposto, acrescento ao dispositivo da sentença:

“- AUTORIZAR a modificação do registro civil de Maria Silvia Rocha 

Medrado Santos, que passará a se chamar Maria Silvia Rocha Medrado 

dos Santos.”

Restam inalteradas as demais disposições da sentença proferida.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64791 Nr: 274-57.2014.811.0012

 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: IRACEMA DE LOURDES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEI BARRETO DA SILVA, WILLIAN SAMPAIO 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Willian Sampaio Santana, qualificado nos autos, através da curadora 

especial nomeada por este Juízo, opôs os presentes embargos à ação 

monitória em face de Iracema de Lourdes Souza, igualmente 

individualizada no feito, alegando, preliminarmente, a incompetência deste 

juízo para processar e julgar a presente demanda.

No mérito, reconheceu a procedência do pleito inicial.

 A curadora especial não juntou documentos à petição.

A parte embargada, devidamente intimada, impugnou os embargos 

monitórios, conforme petição de folhas 57.

Este juízo determinou a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendiam produzir (fl. 58).

Em fl. 60, a parte autora apresentou embargos de declaração contra o 

despacho proferido à fl. 58, alegando omissão na apreciação da tese 

sustentada em defesa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Por se tratar de ato judicial desprovido de qualquer conteúdo decisório, ou 

seja, despacho de mero expediente (fl. 58), configurada está a sua 

irrecorribilidade, razão pela qual tenho que os embargos declaratórios 

opostos à fl. 60 não preenchem os pressupostos de admissibilidade, 

motivo pelo qual não os conheço.

O réu Linei Barreto da Silva, devidamente citado (fl. 35), não apresentou 

embargos monitórios (fl. 38), razão pelo qual decreto sua revelia.

Em contrapartida, o réu Willian Sampaio Santana, devidamente citado por 

edital (fl. 42), apresentou defesa às fls. 48/56, a qual passo à análise.

Inicialmente, pugnou o réu Willian pela concessão da gratuidade da justiça.

Entendo que a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça 

depende da comprovação da insuficiência de recursos. A Constituição da 

República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, diz que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Observa-se que a parte ré realmente não faz jus aos benefícios 

requeridos, pois não comprovou que se enquadra nos requisitos previstos 

em lei, ou seja, não juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar sua 

alegada hipossuficiência.

Vale ressaltar que o presente feito versa sobre questão meramente 

patrimonial e, levando-se em consideração os documentos atrelados nos 

autos, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se amolda 

razoável a espécie.

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da justiça gratuita 

formulada pela parte ré.

Seguindo em frente, o embargante sustenta preliminarmente a 

incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, uma 

vez que o valor da causa não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, o 

que induz a competência dos juizados especiais cíveis, nos termos do art. 

3º da lei n. 9.099/95.

 No entanto, é facultado à autora escolher o ajuizamento da ação no 

Juizado Especial ou na Justiça Estadual Comum, eis que se trata direito de 

escolha, optando a parte pelo juízo que lhe convir, sob pena de 

desrespeito ao direito de ação constitucionalmente previsto no art. 5º, 

inciso XXXV (Precedentes do STJ: REsp 280193/SP, Rel. Min. Barros 

Monteiro, DJ: 04/10/2004).

Oportuno mencionar que as ações cíveis com procedimentos especiais, 

como no caso em comento (ação monitória), são inadmissíveis no juizado 

especial, conforme enunciado 8 do FONAJE.

Destarte, repilo a preliminar levantada e, estando presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do 

meritum causae.

Depois de detida análise dos autos, conclui que a matéria de mérito é 

unicamente de direito, cabendo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A parte ré, ora embargante, reconhece como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial.

Entretanto, incabível ao curador especial, nomeado para exercer a defesa 

do réu revel citado por edital, reconhecer a procedência da ação (TJSP – 

AI – 00214756120138260000 SP 0021475-61.2013.826.0000, Data de 

Julgamento 29/05/2013).

Desta forma, deixo de aplicar os efeitos do reconhecimento de 

procedência da ação.

Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil “A ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.

Extrai-se dos autos que a embargada pretende o recebimento da quantia 

de R$ 2.680,00 (dois mil, seiscentos e oitenta reais). A pretensão está 

fundada no cheque de n. 000029, proveniente da conta corrente n. 

023691, agência 1941, no valor supramencionado, tendo como emitente o 

réu Linei Barreto da Silva e endossante Willian Sampaio Santana (fl. 11).

Depreende-se que a inicial da ação monitória está devidamente 

acompanhada de documento hábil, na forma exigida na lei. Ora, o cheque 

prescrito constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, 

documento necessário à propositura da ação.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já editou a súmula de n. 

299, cujo enunciado a seguir transcrevo: “É admissível a ação monitória 

fundada em cheque prescrito.”

Também, é admissível a propositura da presente ação contra o 

endossante e o emitente, sendo os réus solidariamente responsáveis pelo 

pagamento da dívida (TJSO - APL 00033433920108260459 SP 

0003343-39.2010.8.26.0459, Data da Publicação: 08/10/2015).

Com efeito, o cheque pode ser conceituado como uma ordem de 

pagamento à vista, a ser sacada contra um banco ou instituição 

financeira, com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo 

sacador em poder do sacado.

 Como qualquer outro título de crédito, o cheque é pagável à pessoa 
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nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem” e pode ser transmitido 

por via de endosso. Somente nos casos em que houver sido inserida a 

cláusula “não à ordem” ou outra equivalente, o cheque será transferível 

pela forma e com os efeitos de cessão, conforme dispõe o parágrafo 1o, 

do art. 17, da Lei n. 7.357, de 02 de setembro de 1985.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido constante dos embargos (fls. 

48/56), para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, 

com a obrigação dos réus Linei Barreto da Silva e Willian Sampaio Santana 

em efetuar o pagamento da quantia de R$ 2.680,00 (dois mil, seiscentos e 

oitenta reais), devidamente atualizada.

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento (10%) sobre o valor 

da condenação devidamente corrigido, atenta as disposições do art. 85 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

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

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

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39030 Nr: 2575-79.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que providencie o 

determinado em despacho retro, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96183 Nr: 6288-52.2017.811.0012

 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: AGUINALDO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Contestação de Ref. 11 é tempestiva. Intimação 

da parte Requerente para impugná-la, no prazo legal.__Altair Gonçalves 

Junior - Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74275 Nr: 2508-75.2015.811.0012

 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: JOSÉ WELLHINTON DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRIS ERLENE MARTINS DE ALMEIDA, 

CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA, CRIS ERLELE MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TRINDADE RIBEIRO - 

OAB:21358/O, MARILZA TOMÉ FERREIRA - OAB:17179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (Ref. 32).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63777 Nr: 2514-53.2013.811.0012

 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: ALMEIDA FILHO AGROPECUÁRIA LTDA, MICHELLE DE 

CAMARGO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO WOBETO, NEUDI PEDRO MANFROI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LOPES ROZADO - 

OAB:216.978/SP, WERINGTON ROGER RAMELLA - OAB:206.291/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60421 Nr: 1498-98.2012.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, 

a fim de ser apreciado o pedido de fl. 65.

 Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39418 Nr: 252-67.2012.811.0012

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUÁ AUTOPEÇAS LTDA EPP, BRUNA 

DAYANNA FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, 

a fim de ser apreciado o pedido de fl. 117.

 Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65069 Nr: 515-31.2014.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93957 Nr: 4788-48.2017.811.0012

 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: ALDASIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO GILDÁSIO MORAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257, ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - OAB:17086/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte Autora para requerimentos, no prazo legal (Ref. 53).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70396 Nr: 886-58.2015.811.0012

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY MARY ARRUDA DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 58: defiro os pedidos.

PROCEDA-SE as alterações no sistema, com as devidas inclsuões e 

exclusões dos causídicos conforme solicitado.

Após, abra-se vista a parte autora conforme requerido.

Na presente data, foi dada baixa da tramitação em segredo de justiça do 

presente feito, uma vez não se encaixar nas hipóteses previstas em lei.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-66.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PINTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA GARCIA TOLEDO (REQUERIDO)

 

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 09h00min – 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, 19 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-51.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GLAZIELA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gelica Matias (REQUERIDO)

 

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 09h20min – 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, 19 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27207 Nr: 197-88.2010.811.0044

 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: Geracina Francisca de Moraes

 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29307 Nr: 2305-90.2010.811.0044

 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 Ambrósio de Oliveira

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75284 Nr: 48-48.2017.811.0044

 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: Lady Adila Schaefler

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80108 Nr: 2266-49.2017.811.0044

 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: Vanderley Felix 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 569 de 788



 Cod. Proc.: 80120 Nr: 2278-63.2017.811.0044

 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: Luiz Ferreira

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82231 Nr: 3451-25.2017.811.0044

 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: Lidia Maria Kovalski Malacarne

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62801 Nr: 1795-04.2015.811.0044

 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: Stefani Benjamim Mainardi, Ana Maria Lopes Mainardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Bedran de Castro, Jamile Barbieri 

Bedran de Castro, José Maria Bredan de Castro, Ivanete Maria Mazzo 

Bredan de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO BARBIERI 

BEDRAN DE CASTRO - OAB:200.269/SP, Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82236 Nr: 3443-48.2017.811.0044

 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: Diana Palmer Ojeda dos Santos

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83076 Nr: 3806-35.2017.811.0044

 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: Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84051 Nr: 4266-22.2017.811.0044

 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: Oderleia Aparecida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 4269-74.2017.811.0044

 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: Valdecy Tumaiawa Kukure

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84055 Nr: 4270-59.2017.811.0044

 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: Simoni Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84060 Nr: 4275-81.2017.811.0044

 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: Sandra Aparecida da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84062 Nr: 4277-51.2017.811.0044

 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: Evanir Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54570 Nr: 658-21.2014.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho, Marisa 

Aparecida Ádamo de Carvalho, João Carlos Adamo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as partes, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do laudo de avaliação de fls. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 1174-07.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/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 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 

(quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento. Endereço: Av. Bandeirantes, n° 672, Bairro Vila 

Concordia, Paranatinga -MT.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74061 Nr: 3199-56.2016.811.0044

 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: Josimar Marques Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal de Paranatinga 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida da decisão transcrita às fls. 

154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74885 Nr: 3527-83.2016.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clari Jose Valdameri, Clari Jose Valdameri

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

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84059 Nr: 4274-96.2017.811.0044

 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: Angelita Benevenute Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24469 Nr: 510-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grãosmat Indústria Comércio Importação e Exportação 

de Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Mariana Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 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 

exequente para manifestar-se sobre a quitação integral do débito, no 

prazo de 10 (dez) dias, presumindo-se que seu silêncio importará em 

concordância com a extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84364 Nr: 4405-71.2017.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamir Antônio Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Pequenos Produtores Rurais 

do Assentamento Itália

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - OAB:

 Vistos.

 Da análise do pedido de fls. 26/27, observo que cabe ao Juízo 

Deprecante a sua apreciação e não o deprecado, motivo que não conheço 

do pedido.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 67065 Nr: 457-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Engetuc
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Locação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:101346

 Vistos.

Primeiramente, apense-se aos autos de código 63620.

Determino que a Secretaria atente-se para o devido cumprimento do item 

6.16.8.6 da CNGC, evitando-se, assim, conclusões desnecessárias, 

vejamos:

 6.16.8.6 – Apresentada a Exceção de Incompetência relativa por meio de 

petição autônoma e observadas as normas do item 2.2.17 da CNGC, a 

Secretaria verificará a tempestividade e adotará as seguintes 

providências:

a) se intempestiva, certificará e fará conclusão dos autos;

b) se tempestiva, intimar o excepto para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, independentemente de despacho do Juiz. Com ou sem a 

manifestação, os autos serão conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84690 Nr: 4529-54.2017.811.0044

 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: PCMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, intime-se o requerente para, nos termos dos artigos 

319, II, e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, a fim de 

retificar o polo passivo da ação, nos moldes acima delineados, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código, bem como promover o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme 

dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Recolhidas as custas, 

conclusos para deliberação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67346 Nr: 585-78.2016.811.0044

 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: Leandro Davi Demschinski

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/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 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do laudo 

pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30978 Nr: 1413-50.2011.811.0044

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

ITAUCARD S/A em face de DANILO DA SILVA LEITE, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 123, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a extinção 

do processo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, sem que tenha havido citação 

da parte contrária, razão pela qual a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido e/ou ofícios ao Detran/MT.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67065 Nr: 457-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Engetuc

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Locação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:101346

 Vistos.

Intime-se o excepto para manifestar-se, no prazo de 10 dias, conforme já 

despachado à fl.55.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76451 Nr: 545-62.2017.811.0044

 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: FdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVAdS, MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81582 Nr: 3087-53.2017.811.0044

 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: Marco Antonio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAÍSA FONSECA ZANCHETA 

- OAB:17310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Fontoura Naufel - 

Procurador Federal - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora e requerida acerca da 

perícia designada para o dia 26/03/2018 às 14:00 horas instalação da 

perícia no fórum e o início do rabalho de campo dia 27/03/2018, conforme 

informado pelo perito nomeado Sr. Vinícius Oliveira Kaiser, às fls. 156/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 84364 Nr: 4405-71.2017.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamir Antônio Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Pequenos Produtores Rurais 

do Assentamento Itália

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - OAB:

 Vistos.

 Em razão da determinação exarada nos autos de agravo regimental de nº 

1010577-47.2017.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, a qual 

determinou o sobrestamento da liminar reintegratória proferida nos autos 

principais, SUSPENDO o cumprimento da presente carta precatória, até 

ulterior deliberação pelo Juízo Deprecante.

Oficie-se ao 14º Batalhão de Polícia Militar de Primavera do Leste, 

obsevando-se fls. 25, com urgência.

 Informe-se o cumprimento ao Juízo Deprecante.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 2341-59.2015.811.0044

 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: Maria Zelina Pontes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 dias

 AUTOS N.º 2341-59.2015.811.0044 –Cód. 63991

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > 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: Maria Zelina Pontes da Silva

INTIMANDO (A, S): ausentes, incertos, terceiros e interessados em lugar 

incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/9/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos ausentes, incertos, terceiros e interessados 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR a INTERDIÇÃO 

ABSOLUTA de ODENIL PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, com fundamento no artigo 1.767 do Código Civil, declarando-o 

absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e, 

de acordo com o artigo 1.774 do mesmo código, nomeio-lhe como sua 

CURADORA a Sra. MARIA ZELINA PONTES DA SILVA (mulher do 

interditando), observando-se, para tanto, as considerações acima 

tratadas quanto aos limites da curatela, quais sejam: “votar, trabalhar, 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e/ou, praticar os atos de mera administração”.Em observância 

ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

III, do Código Civil, inscreva-se esta decisão no Registro Civil e publique-se 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do E. 

TJMT e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local por 1 (uma) vez e na 

imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público.

Eu, Cristina Beraldi Moraes da Silva, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Paranatinga - MT, 25 de agosto de 2017.

Mairlon de Queiroz Rosa

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 3710 Nr: 106-81.1999.811.0044

 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): Coinbo - Indústria de Borracha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Webber - 

OAB:33138/PR

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, conforme despacho de fls. 282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54108 Nr: 238-16.2014.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, 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.

Expeça-se carta com aviso de recebimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60736 Nr: 871-90.2015.811.0044

 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: Agropecuária Rio Bravo, Antonio Rodrigues Bueno, 

AKFB(, Raquel Freitas Bueno, Cleomar Martins dos Santos, GFdS, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já decorreu o prazo do pedido formulado à fl. 40, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e intime-se a parte exequente 

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-14.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA NITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-48.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARLOS PRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

MT17240-O, da audiência de conciliação designada para o dia: 25/06/2018 

Hora: 16:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE APARECIDA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/05/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-65.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEORJA LIMA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/05/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. CARVALHO BISCO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURAHY MORAIS ROCHA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

MT17240-O, da audiência de conciliação designada para o dia: 10/05/2018 

Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-64.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IDINEI WEBER (REQUERENTE)

ROBSON WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTES: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

MT17240-O, da audiência de conciliação designada para o dia: 10/05/2018 

Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer  acompanhado(a)  das  par tes  p romoven tes , 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-42.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ISABEL SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

15/05/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ISABEL SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

15/05/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-12.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA FELIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

15/05/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA FELIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

15/05/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-64.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE MATOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/05/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-49.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/05/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 2912-98.2012.811.0023

 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: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER MIRANDA DE ALMEIDA 

- OAB:19185/A

 Vistos em correição.

1. Atualize no Sistema Apolo o endereço do requerido conforme 

informação contida na contestação e procuração de fl. 229.

2. Antes de proferir despacho saneador, nos termos dos artigos 6º e 10 

do Novo Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir e 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que considerarem 

incontroversa, bem como aquelas que enten¬derem já provadas pela 

prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justifi¬cando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento anteci¬pado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 575 de 788



desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser pos-teriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamen¬tadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Intimem-se.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80458 Nr: 2765-33.2016.811.0023

 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: THIAGO RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

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

Silva - OAB:MT 8.184-4

 Vistos em correição.

1. Nos termos dos artigos 6º e 10 do Novo Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir e apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que considerarem 

incontroversa, bem como aquelas que enten¬derem já provadas pela 

prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justifi¬cando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento anteci¬pado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser pos-teriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamen¬tadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado 

da lide, conforme o caso.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37584 Nr: 831-84.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN RECKTENWALD GRASEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO IVO CARVALHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 831-84.2009.811.0023 (Código 37854)

Vistos em correição,

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movido por CRISTIAN 

RECKTENWALD GRASEL em face de PEDRO IVO DE CARVALHO 

DUARTE.

Considerando que é público e notório o óbito do Executado PEDRO IVO DE 

CARVALHO DUARTE, intime-se o Exequente para promover os atos 

necessários a substituição do polo passivo pelo Espólio de PEDRO IVO DE 

CARVALHO DUARTE e/ou seus sucessores, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66773 Nr: 666-61.2014.811.0023

 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: ONOFRE DIAS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN RECKTENWALD GRASEL, PEDRO 

IVO CARVALHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 666-61.2014.811.0023 (Código 66773)

Vistos em correição,

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO movido por ONOFRE DIAS DUARTE 

em face de CRISTIAN RECKTENWALD GRASEL e PEDRO IVO DE 

CARVALHO DUARTE.

Considerando que é público e notório o óbito do Executado PEDRO IVO DE 

CARVALHO DUARTE, intime-se o Embargante para promover os atos 

necessários a substituição do polo passivo pelo Espólio de PEDRO IVO DE 

CARVALHO DUARTE e/ou seus sucessores, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78451 Nr: 1534-68.2016.811.0023

 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: ART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 Vistos em correição.

1. Nos termos dos artigos 6º e 10 do Novo Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir e apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que considerarem 

incontroversa, bem como aquelas que enten¬derem já provadas pela 

prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justifi¬cando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento anteci¬pado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.
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Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser pos-teriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamen¬tadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado 

da lide, conforme o caso.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86110 Nr: 2999-78.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para 

CONDENAR CLEIBI MARQUES DE ARRUDA pela prática do crime de 

estupro de vulnerável, modalidade atos libidinosos (artigo 217-A do Código 

Penal), por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) quanto 

à vítima L. V. F. e DESCLASSIFICAR o crime de tentativa de estupro de 

vulnerável, modalidade atos libidinosos (art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, do 

CP) para a conduta prevista no art. 61 da Lei de Contravenções Penais 

(Decreto n. 3.668/1941), importunação ofensiva ao pudor, quanto à vítima 

B. A. S.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36140 Nr: 2399-72.2008.811.0023

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER HELLER, PAULO SÉRGIO 

MISSASSE, VALDIR CARAVAJA, EDIVALDO RIBEIRO GOMES, MAC 

INSTALADORA ELETRICA LTDA, MILTON DOS SANTOS, LEOCEDIA 

TERESINHA BEE, ALINE LOPES DOS SANTOS RIBEIRO, ANTENOR 

PEREIRA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Valter Dornelles 

Dias - OAB:MT/9.084-A, CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - OAB:8011, 

FABIO CORREA RIBEIRO - OAB:353-A/ SE, IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Ivan Carlos Santore - OAB:6170-B OAM/MT, NIUCÉIA 

MARIA CORRÊA - OAB:9440-A, PAULO SERGIO MISSASSE - 

OAB:7649-MT

 Com essas considerações, julgo extinta, sem resolução de mérito, nos 

termos do art.485, IX do Código Processo Civil os pedidos inicialmente 

formulados na ação proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

VALDIR CARAVAJÁ, diante do óbito.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se ao Distribuidor para 

exclusão do Requerido Valdir Caravajá do Sistema Apolo e capa dos 

Autos.Sem custas e honorários nos termos da lei.Intime-se a defesa de 

LEOCÁDIA TEREZINHA BEE, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto as informações de que os bens entregues em doação, jamais 

foram entregues e e incorporados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de 

Peixoto de Azevedo, sob pena de condenação por litigância de 

má-fé;Certifique-se a Sra. Gestora Judicial, nos autos, a relação de 

profissionais de Engenharia Elétrica ou afins habilitados para a realização 

de perícia; Após, cumpridos os atos acima, voltem conclusos para 

des ignação de  per i to  e  aud iênc ia  de  ins t rução  e 

julgamento.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63562 Nr: 607-10.2013.811.0023

 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: REBELATTO E ROSSETTI LTDA - ME, DIRCEU CARLOS 

ROSSETTI, CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Vistos em correição.

Com o retorno dos autos da instância superior, intimem-se as partes para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 1077-70.2015.811.0023

 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: JOSE ROSALINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM SUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Vistos em correição.

Com o retorno dos autos da instância superior, intimem-se as partes para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83477 Nr: 1216-51.2017.811.0023

 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: ANTONIO JOSE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO REDENTOR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 Vistos em correição.

1. Nos termos dos artigos 6º e 10 do Novo Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir e apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que considerarem 

incontroversa, bem como aquelas que enten¬derem já provadas pela 

prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justifi¬cando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento anteci¬pado, indeferindo-se, 
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ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser pos-teriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamen¬tadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado 

da lide, conforme o caso.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67221 Nr: 1060-68.2014.811.0023

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO CASA MACRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR, 

DAVANTEL MARCHIORI CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, Ediel Fabian da Silva - OAB:14622

 Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL COM PEDIDO 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS proposta por SUPERMERCADO CASA 

MACRE LTDA em face de NELSON MANOEL CERQUEIRA JÚNIOR e 

DAVANIEL MARCHIORI CIA LTDA - EPP.Apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora permaneceu inerte (fl. 230/232).É 

o sucinto relatório. Decido.Transcorrido o prazo sem manifestação da 

parte autora, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro 

no art. 485, II, do CPC.Sem Custas e honorários pela parte 

autora.Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42528 Nr: 704-78.2011.811.0023

 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 ROSETE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 

TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERION SCHLENGER DE PAIVA 

MAIA - OAB:5075/TO, FABRICYO TEIXEIRA NOLETO - OAB:2937/TO

 c) julgar improcedente o pedido de danos materiais formulado por MARIA 

ROSETE PEREIRA em face de UNITINS – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 

TOCANTINS;Diante da mínima decadência dos pedidos, condeno a parte 

Requerida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, 

estes últimos arbitrados em R$1.000,00 (Um mil reais), consoante dispõe o 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se. Diligências necessárias.Peixoto de Azevedo/MT, 

19 de fevereiro de 2018. Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA PALMER FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000037-31.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 9.540,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JHONATA PALMER 

FARIAS Parte Ré: REQUERIDO: JOSE ALVES SOARES PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de fevereiro de 2018. Senhor(a): GIOVANNE GOMES 

ARAÚJO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, 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 comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se 

realizará no dia 20/03/2018, às 13:20, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fulcro no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-65.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010184-65.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WESLEY SILVA 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 

de fevereiro de 2018. Senhor(a): AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA 

DO (A) REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, 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 comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

20/03/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada a 

autor, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95 e implicará no pagamento das 

custas processuais. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada a requerida, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, 

como 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-65.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010184-65.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WESLEY SILVA 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 

de fevereiro de 2018. Senhor(a): DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA 

DO (A) REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, 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 comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

20/03/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada a 

autor, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95 e implicará no pagamento das 

custas processuais. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada a requerida, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, 

como 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-90.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010150-90.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: RAIMUNDO JOSE DA 

SILVA FILHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: DISPOSITIVO. 

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de DECLARAR a 

inexistência do débito, determinar a exclusão nominal definitiva e 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de 

correção monetária e juros legais a contar da data da sentença. Por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ratifico a tutela 

antecipada. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte requerida para 

cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, sob pena de 

execução direta. Não cumprida voluntariamente a sentença, certificado o 

transito em julgado e havendo solicitação do interessado, desde já, 

determino: 1º) Atualize-se o valor do débito; 2º) Intime-se a devedora para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante 

da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, art. 

523, §1º c/c art. 52, caput, Lei nº 9.099/95); 3º) Transcorrido o prazo do 

parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação, penhorando-se tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, acrescido de juros e correção 

monetária; 4º) Efetuada a penhora, intime-se a devedora para impugnar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525 e Súmula 10, 

Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o 

cônjuge da devedora; 5º) Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Entretanto, 

inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-90.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010150-90.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: RAIMUNDO JOSE DA 

SILVA FILHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: DISPOSITIVO 

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de DECLARAR a 

inexistência do débito, determinar a exclusão nominal definitiva e 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de 

correção monetária e juros legais a contar da data da sentença. Por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ratifico a tutela 

antecipada. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte requerida para 

cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, sob pena de 

execução direta. Não cumprida voluntariamente a sentença, certificado o 

transito em julgado e havendo solicitação do interessado, desde já, 

determino: 1º) Atualize-se o valor do débito; 2º) Intime-se a devedora para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante 

da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, art. 

523, §1º c/c art. 52, caput, Lei nº 9.099/95); 3º) Transcorrido o prazo do 

parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação, penhorando-se tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, acrescido de juros e correção 

monetária; 4º) Efetuada a penhora, intime-se a devedora para impugnar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525 e Súmula 10, 

Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o 

cônjuge da devedora; 5º) Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Entretanto, 

inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138865 Nr: 3183-64.2017.811.0013

 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: Paulo Sergio Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos Autos é tempestivo, 

portanto abro vistas para a parte requerente contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128041 Nr: 7211-12.2016.811.0013

 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: Brancher - Motores e Máquinas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC CONTABILIDADE LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos Autos é tempestivo, 

portanto abro vistas para a parte requerente contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128410 Nr: 7376-59.2016.811.0013

 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: Ivanilze Ferreira Molina

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo, portanto abro vista 

para a parte requerente contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128911 Nr: 7645-98.2016.811.0013

 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: Francisco Rodrigues Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138324 Nr: 3007-85.2017.811.0013

 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: VANEILA IZIDIO DO AMARAL SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos Autos é tempestivo, 

portanto abro vistas para a parte requerente contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48019 Nr: 4698-52.2008.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Nascimento, Nilva Batista, 

Carlinhos Auto Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifestar-se acerca do R. 

despacho anterior, e até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49125 Nr: 484-81.2009.811.0013

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

 PARTE AUTORA: Camélia Rosana de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifestar-se acerca do R. 

despacho anterior, e até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43717 Nr: 317-98.2008.811.0013

 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: Antonio Suave

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se nos 

autos, conforme determinação do R. despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 17565 Nr: 1533-70.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primeiro Serviço Notarial e Registral de P. e Lacerda, 

Oscar Luiz Cervi, Estado de Mato Grosso, BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni, Leonidia Cardoso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842, Osmar Shneider - OAB:2.152-B, Osvaldo 

Fonseca Broca - OAB:17.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A, Diocassiano José Tomás - OAB:23.362-B/MG, 

Elmar José de Sousa - OAB:88.588/MG, LUIZ CARLOS DE ARRUDA - 

OAB:21190/MG, Osmar Shneider - OAB:2.152-B, Osvaldo Fonseca 

Broca - OAB:17.315

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifestar-se acerca do R. 

despacho anterior, e até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62052 Nr: 2392-08.2011.811.0013

 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: Genilza Anibal de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:9978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifestar-se acerca do R. 

despacho anterior, e até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27601 Nr: 2602-69.2005.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Aparecido de Araújo - 
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OAB:44.094/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se nos 

autos, conforme determinação do R. despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91164 Nr: 2734-14.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Balbino dos Santos, Alan Calonga dos Santos, 

VCdS

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

de Saúde

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se nos 

autos, conforme determinação do R. despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82385 Nr: 4659-16.2012.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:14279

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se nos 

autos, conforme determinação do R. despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89825 Nr: 1603-04.2014.811.0013

 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: Vilma Francelina dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se nos 

autos, conforme determinação do R. despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62063 Nr: 2403-37.2011.811.0013

 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): José Márcio dos Santos, A. L dos Santos e Cia 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifestar-se acerca do R. 

despacho anterior, e até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93213 Nr: 4382-29.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se nos 

autos, conforme determinação do R. despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86124 Nr: 3756-44.2013.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Gomes & Ribas Ltda, Pedro de Souza 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max MGNO Ferreira Mendes - 

OAB:MT 8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifestar-se acerca do R. 

despacho anterior, e até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53255 Nr: 4567-43.2009.811.0013

 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 WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Gomes Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHEANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não foi juntado aos autos comprovante 

de pagamento da dívida conforme intimação de fls. 224/225.Portanto abro 

vistas ao autor para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89820 Nr: 1598-79.2014.811.0013

 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: Francisco Mendes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se nos 

autos, conforme determinação do R. despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 2711-78.2008.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Alfredo Gigiski Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, Éder Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi intimada para manifestar-se acerca do R. 

despacho anterior, e até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82702 Nr: 52-23.2013.811.0013

 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: Marcos Henrique de Azevedo

 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:
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 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se nos 

autos, conforme determinação do R. despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89702 Nr: 1499-12.2014.811.0013

 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: Valtinez Custodio Ramos

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

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92608 Nr: 3928-49.2014.811.0013

 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: Rosangela Léia Hespanhol

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte requerida não manifestou-se 

acerca do Estudo Social, juntado as fls.55/57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 8949 Nr: 302-91.1992.811.0013

 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: Júlia Gomes da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MOCHON BRUNNER - 

OAB:2.610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi intimada as fls. 50/51, para colacionar aos 

autos cópia dos documentos pessoais, para cumprimento da sentença, e 

até a presente data nada cosnta nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91294 Nr: 2841-58.2014.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAFdS, Sirlei Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Fernandes de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que fora expedido ofício para Delegacia de Polícia Civil de 

Boitiva-SP., por três vezes, solicitando informação acerca do cumprimento 

do mandado de prisão do requerido, e até a presente data não houve 

resposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80252 Nr: 2327-76.2012.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSC, Cléia Aparecida Machado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Evandro Batista Costa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que fora expedido ofício para Caixa Econômica Federal desta 

Comarca, solicitando informações acerca de soldo de PIS/PASEP e ou 

FGTS em nome do executado, e até a presente data não houve resposta, 

portanto encaminho os autos para expedição com finalidade de reiterar o 

ofício solicitando urgencia no cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46879 Nr: 3543-14.2008.811.0013

 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): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:3839/MT.

 CERTIFICO QUE A PARTE REQUERIDA FOI INTIMADA VIA ADVOGADO 

PARA NOS TERMOS DO ART 513 § 2º INCISO I, DO CPC, A FIM DE QUE 

COMPROVE NOMPRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, O CUM PRIMENTO AS 

DETERMIAÇÕES EXARADAS NA SENTENÇA, SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REIAIS) CONFORME 

ESTIPULADO NO ACÓRDÃO, E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA 

NOS AUTOS COMPROVANRE DE PAGAMENTO OU JUSTIFICATIVA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25092 Nr: 144-79.2005.811.0013

 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: Valdeci Alves da Silva, Carina Myata Stadié

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Maróstica, Osmar Saran, Maria Regina 

Padovan Maróstica, Maria Aparecida Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Eduardo Goldshmidt - 

OAB:139119/SP, José Bacaltchuk - OAB:4.404-A, MARIA APARECIDA 

ALVES DA SILVA - OAB:19032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉLIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:RJ/30.236, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:RJ/2070-A

 Intimação da parte autora e demais requeridos para manifestarem acerca 

da juntada da petição de fls.1120/1121, protocolada pela parte requerida 

Hélio Marostica, Osmar Saram e outros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129240 Nr: 7799-19.2016.811.0013

 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: Ivone Ferracine Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gomes Guimarães Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O, Maria Iracema Lopes B. Santos - 

OAB:6417/MS

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158836 Nr: 12315-48.2017.811.0013

 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: LINDALVA MARLENE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Oficie-se o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, para 

informarem quais as contas e aplicações financeiras existentes em nome 

do “de cujus”, JONEILSO LUIZ LOPES SAMPAIO– CPF 001.657.321-80, 

bem como os saldos atualizados das mesmas, na data do óbito 

(22/11/2017).

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99316 Nr: 1782-98.2015.811.0013

 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): Geraldo Martins da Silva, Euripedes Miguel de 

Oliveira, Genesis Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14.866

 1. Acolho o parecer ministerial, cite-se por edital a ré GENESIS 

CONSTRUTORA LTDA – ME;

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98452 Nr: 1423-51.2015.811.0013

 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: NELSON FERREIRA GRAPIUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, intime-se a requerida para apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146864 Nr: 6534-45.2017.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mailde Santana Guimarães Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warley Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - 

OAB:7.205, José Roberto Gomes Albéfaro - OAB:5.738-MT, Luiz 

Emidio Dantas Junior - OAB:7400, Núcleo de Prática Jurídica - OAB:

 Intimem-se as partes, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118802 Nr: 3144-04.2016.811.0013

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, João Luiz Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Estado de 

Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Defensoria Pública. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140474 Nr: 3912-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando de Albuquerque Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria Carvalho Ltda, Vikan - Administração 

e Participações Ltda., CAÇULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito por 60 dias, conforme o requerido. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159978 Nr: 439-62.2018.811.0013

 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: JODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, cite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 168-24.2016.811.0013

 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): Jakles Borges Taquary

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 Certifique-se se o bem se encontra com o réu, caso não haja informação 

de entrega. Caso não haja informação nesse sentido, intime-se o réu para 

que informe se o bem está em sua posse. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128876 Nr: 7629-47.2016.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O agravo não foi conhecido, sendo assim cumpra-se a decisão de ref. 

31. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153332 Nr: 9562-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GABRIEL DE JESUS DA SILVA, CLEUSA LEAL LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): genivaldo rodrigues de oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, cite-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104476 Nr: 3945-51.2015.811.0013

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEME ALVES CORGOZINHO, MARCOS 

ANTONIO ASSI TOZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho o parecer ministerial para:

1. Nomeio a Defensoria Pública como curador especial em prol dos réus, 
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nos termos do art. 72º, II, parágrafo único, do NCPC.

 2. Dê-se vista à Defensoria Pública;

 3. Após, ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103210 Nr: 3411-10.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o réu para apresentar contrarrazões. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105102 Nr: 4185-40.2015.811.0013

 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: SUELI PETROCELLI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João Souto - 

O A B : O A B / R J 1 1 4 . 0 8 9 ,  F e r n a n d o  C e z a r  Z a n d o n a d i  - 

OAB:OAB/MT5.736/O

 Diante dos efeitos infringentes, intime-se o réu para que apresente 

contrarrazões. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140082 Nr: 3737-96.2017.811.0013

 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: ROSELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTROGILDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16.05.2018, às 

16h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122786 Nr: 4769-73.2016.811.0013

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA MARIA DE ARAÚJO FRANCISCO, Marcelo 

Ferreira de Maria, Cassio de Moisés Campos de Maria, Calixto Moises de 

Maria, Dolores Araujo de Maria Buzati, Clarindo Moisés de Maria, Claudio 

Moises de Maria, Aparecida Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Egidio Moisés de Maria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de desarquivamento;

2. Defiro o requerido para incluir o nome da herdeira faltante no feito, 

Conceição de Araujo, qualificada na ref. 45, com a manutenção da partilha 

nos termos já constantes da petição inicial;

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125742 Nr: 6132-95.2016.811.0013

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o IBAMA para que se manifeste sobre a desistência da s 

testemunhas ref. 59. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162065 Nr: 1350-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro AJG, cite-se para cumprimento da sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134406 Nr: 1165-70.2017.811.0013

 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: ANTONIO LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150434 Nr: 8194-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a pagar ao autor o valor mensal correspondente a 53,36% do 

salário mínimo, sem prejuízo da incidência sobre o 13º (décimo terceiro) 

salário, férias, horas extras, adicionais, mediante depósito em conta 

bancária (conf. dados/documentos anexos) ou outra forma, acrescida de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias referentes a 

saúde (despesas médicas, odontológicas e remédios), de vestuário e 

material escolar.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes 

fixados em R$ 500,00, suspensa a cobrança em razão da gratuidade 

deferida.

Intime-se o autor para que informe conta bancária para recebimento dos 

valores devidos a título de pensão alimentícia.

Transitado em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139744 Nr: 3594-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WELITON SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência, julgo extinto o feito nos termos do art. 485, VIII do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139808 Nr: 3617-53.2017.811.0013
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 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: KETLE NATALIA VIEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rusimar Mamedes Calaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O

 Diante da renuncia do advogado, sem a comunicação da parte (não 

comprovação) intime-se o réu, pessoalmente, para em 10 dias apresentar 

novo causídico. Consignando que a falta de advogado acarreta a revelia, 

diante da incapacidade processual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159804 Nr: 361-68.2018.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudines Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Régis Santiago de Carvalho - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ausência das partes, devolva-se à comarca deprecante. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150208 Nr: 8075-16.2017.811.0013

 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: PGSA, FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se para cumprimento de sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157584 Nr: 11646-92.2017.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaristo Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA REGINA VIOLA - 

OAB:163205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolva à comarca deprecante. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154956 Nr: 10382-40.2017.811.0013

 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: Denizy Queiroz dos Santos Galoz, Wesley de Souza 

Galoz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, intime-se o autor para cumprir a sentença, 

comparecendo na CEF e no SICREDI para realizar a transferência dos 

contratos, em 15 dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156760 Nr: 11199-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Vieira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122646 Nr: 4686-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdO, EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se mandado de prisão, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129824 Nr: 8098-93.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como curador especial do réu, revel citado por edital, o Escritório 

Modelo da UNEMAT. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95438 Nr: 96-71.2015.811.0013

 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 WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da falta de bens à penhora, e a reiteração de pedido de penhora 

‘online’, sem qualquer fato novo que justifique o pedido, o que demonstra 

que o autor não consegue encontrar bens à penhora, determino a 

suspensão da execução nos termos do art. 921, III do NCPC pelo prazo de 

1 ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128174 Nr: 7267-45.2016.811.0013

 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: Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência de Pontes e 

Lacerda - MT., REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR GARRASTAZU GOMES 

FERREIRA - OAB:14877, Artur Garrastazu Gomes-Ferreira - 

OAB:14.877-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias, 

cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139754 Nr: 3597-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jiclei Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosineia da Silva Brito Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162236 Nr: 1425-16.2018.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Estando a Carta Precatória em conformidade com o que dispõe o item 

7.3.2 da C.N.G.C, cumpra-se conforme o deprecado.

II – Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória.

III – Após, devolva à comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162068 Nr: 1353-29.2018.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o executado, nos termos do artigo 528, caput, do Código de 

Processo Civil, para que efetue o pagamento do débito apontado, no prazo 

de 03 (três) dias, e das parcelas que se vencerem no curso do processo 

(artigo 323 do CPC), prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo legal, 

protestada a decisão e inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159330 Nr: 87-07.2018.811.0013

 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): Marilda Timm Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147064 Nr: 6613-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MURILO BRANDOLFO PEREIRA DE MELO, UEMERSON 

PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Fazenda Pública Estadual para que diga sobre a alteração da 

prestadora de serviço, no prazo de 5 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150182 Nr: 8057-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146214 Nr: 6259-96.2017.811.0013

 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: ENEDIR DE SOUZA SCHUVARTZHAUPT, Luiza Barbosa 

de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a manifestação como embargos, para alterar a sentença (ref. 

28), diante do erro material, na forma do art. 494, I, do CPC.

Onde se lê “Ivonete Moura do Nascimento Campos” deve constar “Edenir 

de Souza Shuvartzhaupt e Luiza Barbosa de Carvalho”,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144196 Nr: 5338-40.2017.811.0013

 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): Michele Santos Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei 

911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem descrito na peça madrugadora, cuja apreensão liminar torno 

definitiva.

 Levante-se o depósito judicial, se for o caso, facultada a venda pelo 

autor, na forma do artigo 3º., § 1º., do Decreto-Lei 911/69.

Cumpra-se o disposto no artigo 2º., do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos, ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias 

autenticadas dos mesmos aos autos.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

As verbas da condenação serão corrigidas monetariamente.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149682 Nr: 7745-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a pagar ao autor o valor mensal correspondente a 30% do 

salário mínimo, sem prejuízo da incidência sobre o 13º (décimo terceiro) 

salário, férias, horas extras, adicionais, mediante depósito em conta 

bancária (conf. dados/documentos anexos) ou outra forma, acrescida de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias referentes a 

saúde (despesas médicas, odontológicas e remédios), de vestuário e 

material escolar.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes 

fixados em R$ 500,00, suspensa a cobrança em razão da gratuidade 

deferida.

Intime-se o autor para que informe conta bancária para recebimento dos 

valores devidos a título de pensão alimentícia.

Transitado em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96214 Nr: 438-82.2015.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciely da Silva Ponce, CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84724 Nr: 2246-93.2013.811.0013

 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: Cleonice Gonçalves Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, intime-se o INSS, através da gerência executiva em 

Cuiabá-MT, para que reestabeleça o auxílio-doença da Autora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de 

R$100,00, até o teto de três mil reais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144140 Nr: 5312-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANA DE SOUSA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos, Tereza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16.05.2018, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162016 Nr: 1324-76.2018.811.0013

 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: Aparecida do Carmo Cardoso Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco Veículo Administradora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113070 Nr: 1242-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS FEITOSA DE HOLANDA, 

SHM, LdHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a pagar ao autor o valor mensal correspondente a 50% do 

salário mínimo, sem prejuízo da incidência sobre o 13º (décimo terceiro) 

salário, férias, horas extras, adicionais, mediante depósito em conta 

bancária (conf. dados/documentos anexos) ou outra forma, acrescida de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias referentes a 

saúde (despesas médicas, odontológicas e remédios), de vestuário e 

material escolar.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes 

fixados em R$ 500,00, suspensa a cobrança em razão da gratuidade 

deferida.

Intime-se o autor para que informe conta bancária para recebimento dos 

valores devidos a título de pensão alimentícia.

Transitado em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129256 Nr: 7811-33.2016.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SANTANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do não conhecimento dos agravos, cumpra-se a decisão de ref. 

42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144512 Nr: 5497-80.2017.811.0013

 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: Anna Duracy de Campos Morato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO CHINELATTO FILHO - 

OAB:45321, MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça alvará nos termos do requerimento de ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145709 Nr: 5996-64.2017.811.0013

 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: Waldomiro Soares da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16.05.2018, às 

15h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153742 Nr: 9763-13.2017.811.0013

 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: MARIA LOPES DA SILVA MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16.05.2018, às 

16h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136512 Nr: 2161-68.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142616 Nr: 4693-15.2017.811.0013

 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: JRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, cite-se por edital. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156832 Nr: 11230-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZBETH RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A falta de regular preparo configura ausência de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, sendo imperativa a extinção do 

feito, independente de intimação pessoal da parte.

O não recolhimento das custas iniciais leva a extinção do processo.

Posto isto, Julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito.

Arquive-se, com baixa na distribuição.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157752 Nr: 11735-18.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Gonçalves da Silva EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito, nos termos do art. 921, I do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158198 Nr: 11920-56.2017.811.0013

 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: Roberto Gonçalves Santos

 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:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por uma 

coas na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público¸ 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135434 Nr: 1655-92.2017.811.0013

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIK MOTOS LTDA - ME , Jonas Hotts Teixeira, Clotildes 

Caetano da Silva Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126114 Nr: 6296-60.2016.811.0013

 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: REMO TEIXEIRA COELHO, LEANDRO MOREIRA DA 

SILVA COELHO, Marcelo Joventino Coelho, ROMULO JOVENTINO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILICIA ARMADA COM INTEGRANTES QUE SE 

REVESAM CONSTANTEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JOVENTINO COELHO - 

OAB:5950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230

 Diante dos novos documentos e alegações apresentadas pelas partes, 

concedo o prazo de 15 dias para que apresentem complementação às 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147604 Nr: 6858-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanildo dos Santos Ferreira

 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:

 Cite-se o réu. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147592 Nr: 6854-95.2017.811.0013

 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: Anadir José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Maria Neta do Nascimento, Antonio Inacio de Moura, Joana Maria Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. O réu ciado por edital não contestou;

2. Nomeio a Defensoria Pública como curadora do réu;

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 661-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Rita Engenharia de Comércio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Luis Hermes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anselmo Mateus Vedovato 

Junior - OAB:9429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robevelte Braga Francisco - 

OAB:8.834

 Certifico que o autor foi intimado via edital para efetuar o pagamento do 

excedente da diligência do oficial de justiça e até a presente data nada 

consta nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125204 Nr: 5891-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TATIANE SANTOS DE CALDAS, MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS DA SILVA, Este Juízo - Pontes 

e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 Defiro o requerido, expeça-se mandado de prisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109166 Nr: 5848-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAF, NFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Suspendo o feito por 1 ano, na forma do art. 921 e §§ do CPC;

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117860 Nr: 2824-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, cite-se no endereço indicado – ref. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143334 Nr: 4969-46.2017.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido, com base no art. 186, §2º, do NCPC e determino que o 

exequente seja intimado para comparecer ao Núcleo da Defensoria e 

informe se aceita a proposta de acordo realizada pelo devedor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95496 Nr: 126-09.2015.811.0013

 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: Ataides Ocelio Sobrinho

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

de Saúde

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ao MP. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113366 Nr: 1399-86.2016.811.0013

 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: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Maria da 

Conceição Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada do alvará, intime-se a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119412 Nr: 3337-19.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE SATIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125224 Nr: 5895-61.2016.811.0013

 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: JOÃO MARTINS TEODORO

 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:

 Defiro, intime-se o INSS para se abster de cessar o benefício do autor 

previsto para o dia 10/10/2017 (ref. 97). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115302 Nr: 2018-16.2016.811.0013

 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: Mineração Apoena SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvir Antonio Bonavigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLLINE ALVES 

NASCIMENTO CARVALHO - OAB:40530, JOSE HENRIQUE NUNES PAZ - 

OAB:19260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Julgo extinto o feito, diante do pagamento, nos termos do art. 924 II do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157924 Nr: 11796-73.2017.811.0013

 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: GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA RAYANE 

CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante do deferimento da liminar concedendo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita no agravo de instrumento, designo audiência 

de justificação para o próximo dia 05/4/2018, às 14 horas;

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122910 Nr: 4844-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZTdS, PSdJ, PSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O réu foi citado, permanecendo inerte.

Determino que seja requisitado à CEF informações acerca de saldo de 

FGTS em nome do devedor e, caso positivo, seja o valor vinculado aos 

autos.

 Oficie-se o INSS requisitando informações sobre existência de benefício 

previdenciário ou assistencial em favor do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130782 Nr: 8479-04.2016.811.0013

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, José Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, intime-se o prestador de serviço para prestação de 

contas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142434 Nr: 4596-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145350 Nr: 5854-60.2017.811.0013

 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: Dirce de Moura Soares

 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:

 Encaminhe-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124012 Nr: 5394-10.2016.811.0013

 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: Nilce dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Governo 

do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120114 Nr: 3640-33.2016.811.0013

 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

 PARTE AUTORA: Marcia Gabiato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Antonio Tereza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento, julgo extinto o feito nos termos do art. 924, II do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121842 Nr: 4414-63.2016.811.0013

 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: Alice Fante Nunes de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124190 Nr: 5477-26.2016.811.0013

 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: Manoel Flávio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153316 Nr: 9555-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KdSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157036 Nr: 11317-80.2017.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154842 Nr: 10316-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, expeça-se carta precatória. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154708 Nr: 10244-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, oficie-se ao empregador para que faça o desconto em 

folha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96502 Nr: 578-19.2015.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Barbosa Correa Carvalho, JRCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109050 Nr: 5816-19.2015.811.0013

 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: B B EMPREENDIMENTOS LTDA, Benedito Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Pereira, Penha Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 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 que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124636 Nr: 5643-58.2016.811.0013

 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 CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cleiton Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initme-se o autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160348 Nr: 611-04.2018.811.0013

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminhe-se ao núcleo de mediação para designar audiência. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98659 Nr: 1518-81.2015.811.0013

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leozilda Batista Farias Simões, MARIA MADALENA 

NASCIMENTO SILVA, KATIA DA SILVA, PERLA ANDREIA MACHADO 

GALVAO, MARLI ALVES DA SILVA, ROSA LEILES DOS SANTOS LOPES, 

Nilmara Alves da Silva, EDMILSON BACIGA, KATIANE BATISTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D'Oeste/MT., 

GUSTAVO CESAR SCALCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:15336

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA NO PRAZO D 

E05 (CINCO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62353 Nr: 2694-37.2011.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Alves Amaral dos Santos, Edvaldo 

Fernandes da Silva e Cia Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/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 do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96446 Nr: 540-07.2015.811.0013

 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: Neuriza Porto Salasar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97864 Nr: 1169-78.2015.811.0013

 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: LUZENI DIAS BARBOSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgo extinto o feito nos termos do art. 924, II do NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98420 Nr: 1407-97.2015.811.0013

 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: Valnei Pires dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Diante da ausência da parte autora na pericia, bem como a inercia do 

patrono da autora, julgo extinto o feito nos termos do art. 485 III do NCPC. 

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98376 Nr: 1384-54.2015.811.0013

 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: THIAGO MACHADO ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

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

OAB:MT. 5736/0

 Diante da ausência da parte autora na pericia, bem como a inercia do 

patrono da autora, julgo extinto o feito nos termos do art. 485 III do NCPC. 

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122750 Nr: 4760-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP, NdPJ-CdDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridico da 

Unemat - OAB:

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

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.

07 - Oficie-se à Direção da Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima 

Trindade para que apresente o requerido em audiência de conciliação a 

ser designada pelo Núcleo de conciliação e mediação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 158687 Nr: 12223-70.2017.811.0013

 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: Flavielly Thays Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilmar Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 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 26 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.: 159201 Nr: 31-71.2018.811.0013

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanice Ernesto Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 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 02 de abril de 2018, às 15:00 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.: 96096 Nr: 390-26.2015.811.0013

 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: Antonio Ferreira de Campos

 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:

 Intimação da parte autora do teor da sentença: Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos apresentados, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

e HOMOLOGO os cálculos do contador judicial.Transitado em julgado, 

expeça-se RPV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128539 Nr: 7453-68.2016.811.0013

 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): KENNED GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada 

das correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 159202 Nr: 32-56.2018.811.0013

 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: Cristiane Cátia Ricaldes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 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 02 de Abril 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.: 159398 Nr: 132-11.2018.811.0013

 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: Keny Rogers Silva Herculano

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 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 15:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87009 Nr: 4690-02.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANY FREITAS DA COSTA, Neiber 

Fernando de Paula Morato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.223, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87082 Nr: 4765-41.2013.811.0013

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, 

Rogério Gonçalves Coimbra, Osias Wagner Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058, Marcelo 

Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para a parte autora se manifestar, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82865 Nr: 227-17.2013.811.0013

 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: ZENEIDA ALVES DA SILVA

 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. 227-17.2003.811.0013

Cód. nº. 82865

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. 131/132vº 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$ 843,90 (oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos) em 

benefício de Ramão Wilson Junior e;

II – R$ 8.438,98 (oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e oito 

centavos) em benefício de Zeneida Alves da Silva.

Expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIMEM-SE.
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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.: 92475 Nr: 3816-80.2014.811.0013

 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: Irene da Conceição Leite dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92814 Nr: 4094-81.2014.811.0013

 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: Manoel Santana Gomes

 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. 4094-81.2014.811.0013

Cód. nº. 92814

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. 97/98vº 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$ 787,34 (setecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) 

em benefício de Ramão Wilson Junior e;

II – R$ 8.503,45 (oito mil, quinhentos e três reais e quarenta e cinco 

centavos) em benefício de Manoel Santana Gomes.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159309 Nr: 77-60.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição de fl. 20 como emenda da petição inicial.

 Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 100, caput, c.c. parágrafo único, do NCPC.

PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.

CITE-SE o executado para no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento 

do débito alimentar no montante de R$ 1.437,10 (mil, quatrocentos e trinta 

e sete reais e dez centavos), referente aos meses de outubro a dezembro 

de 2017, bem como as parcelas que se vencerem no curso da demanda 

até o efetivo pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil 

nos moldes do art. 528, § 3º, c.c. art. 528, §7°, do Novo Código de 

Processo Civil e Súmula 309 do STJ, “litteris”: “O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que vencerem no 

curso do processo”.

Não efetuado o pagamento do valor do débito no prazo para pagamento 

voluntário, à conclusão para análise do pedido de prisão civil.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64722 Nr: 765-32.2012.811.0013

 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: Maria Ferreira Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 765-32.2012.811.0013

Cód. nº. 64722

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. 103/104vº 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$ 1.312,26 (mil, trezentos e doze reais e vinte e seis centavos) em 

benefício de Waldeci Leles Martins e;

II – R$ 14.741,38 (quatorze mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e 

oito centavos) em benefício de Maria Ferreira Machado.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91092 Nr: 2676-11.2014.811.0013

 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: Joel Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Norberto Lucas, Valdivina Rita Lucas, 

AVAIR MENDES LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial para o fim de: 

DECLARAR a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião (art. 

1.242, “caput”, do Código Civil) por JOEL LEMES DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, em relação ao imóvel descrito na 

matrícula nº 5.873, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Pontes e Lacerda, trazida às fls. 16, bem como para 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO os réus ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE o autor, por meio de seu patrono 

constituído e via DJE, acerca do conteúdo da presente 

sentença.EXPEÇA-SE edital de intimação dos eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos.Transitada em julgado a presente 
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sentença e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE o ocorrido e, em seguida, EXPEÇA-SE mandado de 

registro, endereçando-o ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Pontes e Lacerda para que seja procedida à retificação da matrícula do 

bem imóvel em epígrafe, instruindo o referido expediente com cópia 

autenticada do documento acostado nas fls. 16 dos autos, bem como do 

presente veredito (art. 1.241 do Código Civil; art. 167, I, item 28, e art. 226 

da Lei nº 6.015/1973).Após, ARQUIVEM-SE os autos mediante as baixas e 

a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v o 

despacho.CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário.Pontes 

e Lacerda, 16 de novembro de 2017.Cláudio Deodato Rodrigues 

PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95101 Nr: 5695-25.2014.811.0013

 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: Kátia Nascimento Carlos, KTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

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

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para a parte autora se manifestar, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131131 Nr: 8666-12.2016.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. 18, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143159 Nr: 4917-50.2017.811.0013

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurico Carvalho Cervelati, Ednéia Ferro 

Canavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. 132, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147243 Nr: 6678-19.2017.811.0013

 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: ROBERTO DELFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jane Stelle Beca Santos - 

OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.185, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161525 Nr: 1109-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LADISLAU MEDEIROS , Ana Laura Leal 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A fim de evitar futura arguição de nulidade processual, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos documento que comprova a anuência dos demais 

herdeiros de Ladislau Medeiros quanto ao pedido de alienação de 60 

(sessenta) cabeças de vacas para o frigorífico JBS.

Com o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162099 Nr: 1377-57.2018.811.0013

 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 do Noroeste 

de Mato Grosso, Jakson Francisco Bassi, Dania Lusia Freitas de Lurdes 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barboza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

façam-me os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora dos 

imóveis indicados à penhora.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade. (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC)

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65776 Nr: 1814-11.2012.811.0013

 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: Espólio de Maurício Marcelino de Moura, Marcos André 

Moreno Moura, Caroline Cordeiro Santos de Moura, Bruna Cordeiro Santos 

de Moura, Maurício Marcelino Cordeiro Santos de Moura, Oneyde 

Therezinha Cordeiro dos Santos, Adriana Antunes de Freitas, Mariana de 
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Freitas Moura, Fábio Rodrigo de Moura, Mauricio Marcelino de Moura 

Junior, Fabiana Moura de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seila Maria Álvares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:8029, 

Janete Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT, Oscar Leonel de 

Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a apresentação 

Embargos de Declaração, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 8119-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado conforme fls. 91. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87208 Nr: 4899-68.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquimica Industria e Comercio S.A, Nivia Najara 

Fornari Cenci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:14.842-E, Marcelo Alves 

Puga - OAB:5.058

 Processo nº. 4899-68.2013.811.0013

Código nº. 87208

Vistos.

O sistema informatizado Renajud não informa os dados relativos ao credor 

fiduciário.

Logo, deverá os exequentes empreender diligências e indicar nos autos o 

endereço da instituição financeira com vistas a viabilizar a análise por este 

juízo acerca do pleito relativo ao ato constritivo sobre os direitos do 

devedor fiduciante.

Em razão disso, INDEFIRO o pedido de fl. 270, “c”, dos autos.

INTIMEM-SE.

Nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3100 Nr: 765-23.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 765-23.1998.811.0013

Código nº. 3100

Vistos.

Diante da informação de que o bem imóvel penhorado nos autos não é 

mais de propriedade do executado (fl. 280), DECLARO desconstituída a 

penhora realizada por termo nos autos (fl. 263).

CERTIFIQUE-SE a secretaria se foram realizados atos com o fim de 

averbar as margens da matrícula do imóvel nº 40322 a penhora 

supracitada.

Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a cópia atualizada da 

matrícula que faz menção na fl. 287, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos para análise do pedido de penhora do imóvel.

Cumpra-se.

Pontes e Lacerda/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162078 Nr: 1360-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Gilmar de Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISVAL BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo autor, 

uma vez que a declaração de pobreza encartada na fl. 13 não se coaduna 

com o potencial financeiro demonstrado nos autos.

Outrossim, o objeto da ação envolve a cobrança de valores decorrentes 

do contrato de arrendamento na qual deu origem ao crédito atualmente 

perseguido na cifra de R$ 132.882,48 (cento e trinta e dois mil, oitocentos 

e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), o que demonstra a 

capacidade de econômica de efetuarem o pagamento das custas e 

despesas processuais, afastando, com isso, a presunção juris tantum de 

veracidade ínsito à declaração da alegada miserabilidade.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - JUNTADA DE 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça 

gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado 

pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos que 

confirmem a precariedade econômica alegada. (AI 144537/2013, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)”

 Desta forma, DETERMINO a intimação do exequente, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas 

e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162112 Nr: 1382-79.2018.811.0013

 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: JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemat - Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e sem mais delongas, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada para o fim de determinar que a requerida 

ABSTENHA-SE de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito em relação às faturas com vencimento no mês de novembro de 

2017 e seguintes, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 
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500,00 (quinhentos reais), até o patamar máximo de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), nos termos do art. 536, §1º, do NCPC.CITE-SE e INTIME-SE a 

requerida, por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC.Com a juntada 

da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma prevista 

no art. 350 do NCPC.Após, à conclusão para novas deliberações.A 

propósito, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157046 Nr: 11327-27.2017.811.0013

 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 MOREIRA MACHADO, Neide Aparecida Moreira 

Machado, Nedi Moreira Machado, Jodoci Moreira Machado, Nedirso Noreira 

Machado, JOANIR MOREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com arrimo nos arts. 290 c.c. 485, I, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito.CONDENO a autora ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais. No entanto, DEIXO de 

condená-los ao pagamento dos honorários, visto que inaplicáveis à 

espécie.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE via DJE.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.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e, na sequência, REMETA-SE o feito ao arquivo, 

mediante as baixas e anotações necessárias.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162215 Nr: 1413-02.2018.811.0013

 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: Marta Alvares de Lima Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de exibição de documentos e, 

consequentemente, DETERMINO a intimação da autora, por meio de sua 

advogada, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da relação jurídica envolvendo as partes, sob 

pena de indeferimento da inicial.Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159979 Nr: 440-47.2018.811.0013

 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: Maria José de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MARIA JOSÉ DE LIMA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 11/35.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 44/70.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 76/77.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 8 de maio de 2018, às 14h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157646 Nr: 11674-60.2017.811.0013

 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: Auro Camara Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

AURO CAMARA MATOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 7/42.

Ordenada a emenda à inicial à fl. 45, a diligência foi cumprida às fls. 48/49.

Contestação apresentada às fls. 54/68.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 72/73.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 8 de maio de 2018, às 14h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111079 Nr: 537-18.2016.811.0013

 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: ANTONIO CEZAR CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO o dia 8 de maio de 2018, às 15h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas 

as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem como o 

depoimento pessoal do autor, em observância ao disposto no art. 385 do 

NCPC.

 Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, 

CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem em 

cartório o rol de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso 

ainda não tenham sido indicadas.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147467 Nr: 6801-17.2017.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Shmidt - 

OAB:RO-4.032, Rafael Endrigo de Freitas Ferri - OAB:OAB/RO 2.832

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

em prol do requerido, pois a sentença que o condenou ao pagamento das 

custas e taxas judiciárias encontra-se abarcada pela imutabilidade 

proveniente do trânsito em julgado.

Em assim sendo, tornem os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154143 Nr: 9982-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alci Costa Mozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Partido da República Coligação O Progresso 

não pode parar, Hilário Garbim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE JERONIMO SILVA - 

OAB:16046, Viviana de Jesus Hidalgo - OAB:16042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição de folhas retro como emenda da petição inicial.

Portanto, presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

deve o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput).

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC.

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC.

Após, à conclusão para novas deliberações.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154376 Nr: 10109-61.2017.811.0013

 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: VALDINO MOREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) DEFIRO o pedido da juntada de substabelecimento feito pelo advogado 

da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

b) Considerando os motivos expostos pelo advogado do autor, DEFIRO o 

pedido ora formulado para o fim de REDESIGNAR audiência de instrução e 

julgamento para o dia 8 de maio de 2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153827 Nr: 9816-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Maria Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a 

incorporação pleiteada no bojo dos autos não se aplica à hipótese de 

carreiras instituídas após a vigência do Plano Real.Em observância ao 

princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, assim como ao custeio dos honorários de 

advogado, os quais fixo no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

consoante disposição do art. 85, § 8º, do CPC. No entanto, a cobrança de 

tais verbas fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159809 Nr: 364-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Industria Cerâmica Fragnami Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA RIGONI & BARBOSA DIAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO 

- OAB:31485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição de folhas retro como emenda da petição inicial.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

façam-me os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora “on 

line”.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade. (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC)

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107145 Nr: 5046-26.2015.811.0013
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Januário Ferreira Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59530 Nr: 5096-28.2010.811.0013

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) par manifestar-se acerca do 

cálculo de pena acostado às fls. 550, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105332 Nr: 4284-10.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor Camilo Crispim, Kenety Anderson 

Maciel de Almeida, Juraci Trento Scheraiber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162082 Nr: 1363-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Sonda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443

 INTIMAR O ADVOGADO DO RÉU DO INTEIRO TEOR DA R. DECISÃO DE 

FLS. 37/38 PROFERIDA EM SEDE PLANTÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Oficie-se, com URGÊNCIA, ao NAT requisitando parecer técnico.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE MEDEIROS DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Oficie-se, com URGÊNCIA, ao NAT requisitando parecer técnico.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Oficie-se, com URGÊNCIA, ao NAT requisitando parecer técnico.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ARAUJO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-70.2017.8.11.0013

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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO MAZIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000111-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCIEL MARCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000133-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CAMPOS MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000135-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000146-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARLEI BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000149-30.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000150-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI MEDRADO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000161-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VIEIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000162-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CORROCERIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000165-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA GLORIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 
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Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000166-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIANE NUNES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S DE ANDRADE MUNIZ EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOUVEIA GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZARIFE MORETTI ASSIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000175-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LODETI MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA CAZUPA URTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON CRISTIANO DOS SANTOS AIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

01 - Ao requerente para que junte certidão atualizada da condição de 

microrempresário, vez que data de 2006; 02 - Em consagração ao 

princípio da não-surpresa ao requerente para que se manifeste acerca da 

prescrição do título; 03 - Outrossim, emende-se a inicial para que sejam 

retificados o valor da dívida, vez que os argumentos apresentados para 

cobrança de honorários em sede de primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados ofende a regra do art.55 da Lei 9.099/95; 04 - Indefiro gratuidade 

de Justiça por se tratar de pessoa jurídica, não havendo presunção de 

hipossuficiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para juntar aos autos os dados 

bancários para liberação de valores.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000143-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELSSON & KOLLING LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA FERREIRA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO INICIAL Numero do 

Processo: 1000143-23.2018.8.11.0013 REQUERENTE: DANIELSSON & 

KOLLING LTDA. - EPP REQUERIDO: MONICA FERREIRA MARQUES Vistos. 

Cumpra-se a presente missiva servindo a presente como mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens de estilo. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 19 de fevereiro de 

2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000144-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HARRISON ALEX ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMMIND MONTAGEM, FABRICACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 

- EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINERACAO APOENA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO INICIAL Numero do 

Processo: 1000144-08.2018.8.11.0013 REQUERENTE: HARRISON ALEX 

ALVES REQUERIDO: CAMMIND MONTAGEM, FABRICACAO E 

MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP Vistos. Cumpra-se a presente 

missiva servindo a presente como mandado. Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante com nossas homenagens de estilo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 19 de fevereiro de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DONIZETE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se apra Turma 

Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-88.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE NUNES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se apra Turma 

Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRCE PEDRO MACEDO FLAUZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se apra Turma 

Recursal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON RIBEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-25.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Cássio Rodrigo Attilio Barbosa Garcia OAB - MT0006462A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIGA BEM AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR OAB - PR42005 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

recursal.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000313-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES CHICAROLLI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FRANCISCA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 
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do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Outrossim, deixo consignado ab initio que se configurada litigância de 

má-fé, diante da dedução em juízo de alegações inverídicas, tal fato 

ensejará a condenação por litigância de má-fé, solidariamente entre parte 

e causídico, fixando desde já o valor em R$5.000,00, vez que será 

considerado inadmissível o desvio no exercício de profissão vital para a 

Justiça e Democracia. Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MENDONCA & MENDONCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Na 

seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para conciliação e 

citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e 

Cumpra-se.Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-69.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRIANA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT20821/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 8010619-69.2016.8.11.0013 REQUERENTE: FRANCISCO 

FERNANDO RIBEIRO REQUERIDO: COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO 

LTDA - ME Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo 

Judicial, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem 

custas, transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 19 

de fevereiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000469-17.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA APARECIDA DE CASTRO CASSIMIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA GALHARDO NOGUEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000469-17.2017.8.11.0013 EXEQUENTE: WANDERLEIA 

APARECIDA DE CASTRO CASSIMIRO EXECUTADO: JORGINA GALHARDO 

NOGUEIRA PEREIRA Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes 

para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do 

NCPC. Sem custas, transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e 

Lacerda, 19 de fevereiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-52.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE SILVA DOS SANTOS FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

FABRICA DE DOCES NEROPOLIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA OAB - GO24989 (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GANDARA RAMOS OAB - GO41542 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000402-52.2017.8.11.0013 REQUERENTE: LEONICE SILVA 

DOS SANTOS FELICIANO REQUERIDO: FABRICA DE DOCES NEROPOLIS 

LTDA - EPP, RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos. Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e 

jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, com fulcro no art. 22 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, transitado em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 19 de fevereiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010771-20.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-54.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-48.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FAGUNDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000004-42.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO)

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-17.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BRITO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-88.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOSE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010655-82.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL TAVARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA OAB - MT0004161A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26457 Nr: 435-37.2009.811.0014

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSL, MPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código. 26457
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VISTO,

 De início, POSTERGO a análise do pedido retro.

 Consequentemente, DETERMINO que seja intimada a parte exequente, 

para que apresente cálculo atualizado da dívida.

Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Poxoréu/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65258 Nr: 1426-37.2014.811.0014

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pinto Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1426-37.2014.811.0014 (Cód. 65258)

 VISTO,

 Processo em ordem.

 De início, a fim de se evitar quaisquer nulidades e/ou prejuízos às partes, 

POSTERGO a análise do pedido e, ainda, DETERMINO a secretária para 

que certifique quanto à regularidade do pagamento da RPV.

 Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Poxoréu/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61688 Nr: 1370-72.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Alves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

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

OAB:

 Código. 61688

 VISTO,

Considerando que a parte executada concordou (fl. 188) com os cálculos 

apresentados pela Contadoria Judicial (fl. 182/183), por corolário lógico, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado e determino a EXPEDIÇÃO de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), atentando-se a sentença de fls. 

102/105, e, instruindo-o com os documentos necessários, em favor do 

exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Poxoréu – MT, 16 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65787 Nr: 1795-31.2014.811.0014

 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: Mineração Coité Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Cesar Mamus - 

OAB:11555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinol de Oliveira 

Lima - OAB:/MT 3127-A

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada estará em usufruto de férias 

regulamentares no período de 20/03/2017 a 18/04/2017, não havendo 

tempo suficiente para análise deste feito, não obstante as incessantes 

tarefas no âmbito desta Vara, retornem os autos ao Cartório, sendo que, 

decorrido o referido período, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65787 Nr: 1795-31.2014.811.0014

 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: Mineração Coité Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Cesar Mamus - 

OAB:11555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinol de Oliveira 

Lima - OAB:/MT 3127-A

 VISTO,

De início, assinalo que o feito está em ordem, não há preliminares a serem 

analisadas, nem irregularidades a serem sanadas, motivo pelo qual 

DECLARO-O saneado.

Por corolário, diante das manifestações das partes e do objeto da causa – 

danos morais e materiais, sobretudo - DETERMINO a intimação das partes 

para que, no prazo legal, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo justificar a pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, se necessário.

Por derradeiro, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77243 Nr: 2105-32.2017.811.0014

 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: Francisco Rodrigues do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rodrigues do Nascimento, Inácio Carlos 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos certidão de inexistência de testamento 

deixado pelos de cujus, além de demais documentos que entender 

pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção 

do feito sem resolução do mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Poxoréu– MT, 15 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18745 Nr: 877-42.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Firmino Vital, Ana Maria de Jesus Vital, Oscar 

Firmino Vital, Adão Firmino Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4.747 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 18745

 VISTO,

Defiro o pedido de retro.

 INTIME-SE a parte exequente para que informe numero da conta bancária.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Às providências.

Poxoréu – MT, 16 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60661 Nr: 359-08.2012.811.0014

 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: Alaíde Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 60661

VISTOS,

 Intime-se o advogado responsável pelo levantamento dos alvarás retros, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o repasse dos valores à 

parte beneficiada.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, bem como, certificado 

pela secretária, venham os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62516 Nr: 791-90.2013.811.0014

 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: Gesuina Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62516

VISTO,

À secretaria para que certifique se houve o cumprimento do pagamento da 

RPV expedida à fl. 157/157-v, considerando que transcorreu período 

suficiente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu – MT, 16 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63141 Nr: 1322-79.2013.811.0014

 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: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigheri & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR, Geovani Luiz 

Munari Lothammer - OAB:MT 14554, Vinicius Manoel - OAB:OAB/SP 

318.862, Wesley Leandro Damasceno - OAB:MT 14.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Aparecido Aquino 

Cabriote - OAB:MT/8.869, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT

 VISTO,

Cuida-se de ação de reparação de danos, ajuizada por SIPAL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA., em face de RODRIGHERI & CIA LTDA. – ME, ambas 

devidamente qualificadas nos autos.

Denota-se dos autos que foi procedida à inquirição das testemunhas 

arroladas e encontradas para ser intimadas, e, intimada a parte requerida 

para manifestar sua insistência em relação àquelas não ouvidas, esta 

manteve-se inerte (fls. 243).

Desta feita, tem-se que ocorreu a desistência tácita quanto à inquirição 

das testemunhas não encontradas, motivo pelo qual DECLARO preclusa a 

oitiva dessas.

Via de consequência, DECLARO encerrada a instrução processual.

Por consectário lógico, INTIMEM-SE as partes para, no prazo legal, 

apresentarem seus derradeiros memoriais.

Antes, contudo, CUMPRA-SE a última parte do despacho de fls. 243.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64539 Nr: 945-74.2014.811.0014

 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: Jonas Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morro da Mesa Concessionária Rodovia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Araújo - 

OAB:3963/MT, Juliana Copetti - OAB:15.746B, Leondina Moro - 

OAB:16569, Rodrigo Ribeiro Araujo - OAB:13984-B, Tatiani Pinto de 

Lara - OAB:19.497/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

indenizatória, com fundamento no art. 487, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, e, por consequência, CONDENO a requerida ao pagamento 

em favor do autor dos seguintes valores:a) R$ 18.767,00 (dezoito mil, 

setecentos e sessenta e sete reais), a título de indenização pelos danos 

emergentes, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ);b) R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de 

lucros cessantes, valores que, igualmente, serão corrigidos 

monetariamente pelo INPC e, acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação.Em sendo mínima a sucumbência da parte autora (NCPC, 

art. 86, parágrafo único), CONDENO o requerido em arcar as custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, § 

2º, do NCPC, FIXO em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido 

pelo autor.Após, com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação 

das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73958 Nr: 516-05.2017.811.0014

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRG, CAGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Martignago de 

Souza - OAB:13.974 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 VISTO,

Cuida-se de execução de alimentos proposta por M. V. R. G e CAMILA 

ALVES GOUVEIA VIEIRA, em face de WALTERY RIBEIRO DA SILVA, 

todos regularmente qualificados nos autos.

Denota-se que a execução foi suspensa relativamente aos alimentos 

exigidos por CAMILA ALVES GOUVEIA VIEIRA, subsistindo, contudo, em 

relação à menor M. V. R. G.

Intimada, a causídica da exequente apresentou cálculos, no entanto, sem 

observância à decisão que limitou o prosseguimento da execução apenas 

em relação à alimentante incapaz (fls. 130/133).

Ora, com a devida vênia à causídica peticionante, não há como dar o 

regular prosseguimento ao feito, quando não observado o patamar fixado 

a título de alimentos em favor da filha do executado – R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais).

Assinala-se, conforme já consta dos autos de forma reiterada, que a 

exigibilidade dos alimentos em relação à ex-cônjuge do devedor foi 

suspensa, de modo que a parcela que lhe cabia a título de alimentos não 

deve incidir nos cálculos de atualização.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de fls. 130/133.

Por consectário lógico, INTIME-SE novamente a advogada da parte 

exequente para que, no prazo de cinco (05) dias, apresente a escorreita 
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tabela de atualização do débito, observando os alimentos fixados tão 

somente em relação à menor, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75619 Nr: 1322-40.2017.811.0014

 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: Geralda Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento à intimação da parte 

autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 

330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil.Em tempo, 

considerando que a requerente preenche os requisitos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da gratuidade judicial e, ainda, 

SUSPENDO a cobrança das taxas e/ou custas processuais. Transitada em 

julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com observação 

das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário.Ás 

providências.Poxoréu/MT, 16 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 103-55.2018.811.0014

 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: Ramão Eneas Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Pereira Turbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a 

liminar de interdito proibitório em favor do autor, devendo ser expedido 

mandado de interdito proibitório, a ser respeitado por todo e qualquer 

pretenso invasor das terras de posse do requerente, denominada 

Fazenda Sol Nascente, localizada na zonar rural deste Município e 

comarca de Poxoréu/MT.Consigne no respectivo mandado que o 

descumprimento da ordem judicial acarretará em multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo de ser o réu compelido a ressarcir 

o autor de eventuais danos materiais que porventura venham a ser 

experimentados em decorrência das ações inadvertidas da invasão.II – DA 

AUDIÊNCIA INAUGURAL.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novel Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novo 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 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§ 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 atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64806 Nr: 1137-07.2014.811.0014

 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: Elisângela Cavalcante Pereira Rossatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 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 a parte REQUERIDA via advogado, através do DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico) para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação apresentado nos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65646 Nr: 1686-17.2014.811.0014

 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: André Luiz Bremm

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Cesar Figueiredo 

Mamus - OAB:OAB/MT 15.321, Carlos Cesar Mamus - 

OAB:11555/MT, Carlos Laete Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 16.915, 

Elisabete Figueiredo Mamus - OAB:MT 13.905 B

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

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico) para, querendo, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso de apelação apresentados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76562 Nr: 1756-29.2017.811.0014

 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: Espólio de Carlos Roberto Batemarque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Jorge da Silva, Leidiane Natal Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR a 

parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 1137-02.2017.811.0014

 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: William Silveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primacredi - Cooperativa de Crédito Rural 

Primavera do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Fraga Vasconcelos 

Neves - OAB:OAB/MT 21217/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leondina Moro - OAB:16569

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR a 

parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 632 Nr: 23-92.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selênio de Oliveira Naves, Luiz José Simões de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiana Milhomens 

Gonçalves - OAB:1.260-b/TO, Joaquim Martins de Siqueira Neto - 

OAB:/MT 3.777, Sandro Paulo Sagaz - OAB:MG 116.358, Tomé 

Pereira Filho - OAB:MG 96.290

 Processo nº 23-92.1998.811.0014 (Código 632)

VISTO,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de SELÊNIO DE OLIVEIRA NAVES e LUIZ JOSÉ 

SIMÕES DE BARROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, houve decisão judicial requerendo a intimação do executado 

LUIZ JOSÉ SIMÕES DE BARROS acerca do acordo realizado. (fl. 350)

Por sua vez, o exequente reiterou o pedido de homologação firmado, no 

sentido que na solidariedade passiva o credor tem a faculdade de exigir e 

receber de qualquer um dos co-devedores, parcial ou totalmente. (fls. 

351/353).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, urge salientar que sendo disponíveis os direitos pleiteados 

pelas partes, e estando os ilustres advogados investidos de poderes 

bastantes, o caso é o de homologação do acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 348/349, e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do NCPC, uma vez que 

comprovado sua total quitação.

Conforme consignado na avença, as custas já pagas ficam a cargo da 

exequente, e aquelas porventura de recolhimento a cargo do executado, 

contudo, observada a sua inexigibilidade, uma vez que estando sendo 

atendido pela Defensoria Pública Estadual há de ser-lhe deferidos os 

benefícios da gratuidade de justiça.

Cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos.

Por conseguinte, PROCEDA-SE às baixas de eventuais restrições e, à 

restituição do veículo buscado e apreendido à posse do requerido.

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

 Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 964 Nr: 73-21.1998.811.0014

 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: Marcilio José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olindo José de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enir Arge Conceição - OAB:2232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar a Parte AUTORA através 

do seu advogado, via DJE – (Diário da Justiça eletrônica), para, ciência 

dos documentos juntados às fls. 149/158, e, querendo, no prazo legal 

manifestar-se o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76963 Nr: 1928-68.2017.811.0014

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rezende Beltrame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos de Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que pprocedo a intimação da parte embargante , para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da impugnação acostada nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76217 Nr: 1610-85.2017.811.0014

 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 Alcione Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores Não Identificados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

OAB:, Marcos Paulo Santos de Silva - OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Vistos. Considerando o comparecimento do requerido, dê-se vista dos 

autos a parte requerente para emendar a inicial. Sem prejuízo nomeio o 

advogado ELSON SOUSA MIRANDA para patrocinar a defesa do 

requerido devendo apresentar contestação no prazo legal, modo pelo qual 

fixo o valor de 05 (cinco) URH. Após, tornem os autos concluso para 

análise da liminar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76217 Nr: 1610-85.2017.811.0014

 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 Alcione Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores Não Identificados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

OAB:, Marcos Paulo Santos de Silva - OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75820 Nr: 1425-47.2017.811.0014

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, Juízo de Direito da Vara Cível 

da Comarca de Colorado/PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gizelda Aparecida Rebolho Tucarto, VALDIR 

ANTÔNIO TURCATO, Valmerson Rebolho Turcato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Heuko - OAB:30356/PR, 

GUILHERME FERNANDES PEREIRA - OAB:73065, José Ivan Guimarães 

Pereira - OAB:/PR 13.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do autos de 

penhora/avaliação acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 553 Nr: 57-72.1995.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Tremura Ltda., Aquiles Roberto 

Tremura, Antônio Carlos Tremura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samoel da Silva - OAB:5621

 Certifico que pprocedo a intimação da parte executada para no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75352 Nr: 1210-71.2017.811.0014

 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: Carlos Lelis Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

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

OAB:MT/5.736

 Certifico que pprocedo a intimação das partes para no prazo egasl, 

apresentarem as provas que pretendem produzir.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 15 Dl AS - 3 vezes

AUTOS N.° 1405-27.2015.811.0014 68461

ESPÉCIE: lnterdição->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: Jóisse Pereira Magalhães, Cpf: 

01918720169, Rg: 1487382-6 SSP MT Filiação: '.Iracema Pereira 

Magalhães, data de nascimento: 02/04/1983, brasileiro(a), natural de Barra 

do garças-MT, solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua das Flores, N° 51, 

Bairro: Vila Santa Terezinha, Cidade: Poxoréu-MT, PARTE REQUERIDA: 

Interditado: Ismael Ribeiro Filho, Cpf: 04555859111, Rg: 1661784-3 SSP MT 

Filiação: Ismael Ribeiro e Iracema Pereira Magalhães, data de nascimento: 

20/12/1985, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), aposentado, 

Endereço: Rua das Flores, N° 51, Bairro: Vila Santa Terezinha, Cidade: 

Poxoréu-MT, INTIMANDO(A, S): todos os interessados DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/10/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

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: Ante o exposto, e por tudo mais que consta 

nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, tio Código de Processo Civil, para DECRETAR a 

INTERDIÇÃO ABSOLUTA de SMAEL RIBEIRO FILHO, devidamente 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 1.767 do Código Civil, 

declarando-o absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil e, de acordo com o artigo 1.774 do mesmo código, nomeio-lhe 

como sua CURADORA a Sra. JOISSE PEREIRA MAGALHÃES (irmã do 

interditando). Em observância ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de 

Processo Civil e no artigo 9o, III, do Código Civil, inscreva-se esta decisão 

no Registro Civil e publique-se imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do E. TJMT e na plataforma de editais do conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa 

local por 01 (uma) vez e na imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Após certificado o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 27 de janeiro de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito Eu, Salustiano Cândido Pereira Filho, digitei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-51.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR HENRIQUE CAMARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POKER VIAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 8010232-51.2016.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

audiência de conciliação para o dia 28/05/2018, às 14h30min, tendo em 

vista a petição retro. POXORÉO, 19 de fevereiro de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-52.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010025-52.2016.8.11.0014 Requerente: Anacleto 

Rodrigues Barbosa Requerido: Oi S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no id. 

7210134, dentro do prazo legal, entretanto a parte Requerente não 

impugnou a contestação, conforme certificado no id. 7210160. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito cominada com 

reparação de danos morais, com pedido de liminar, proposta por Anacleto 

Rodrigues Barbosa em desfavor de Oi S.A., ambos já qualificados nos 

presentes autos. Sustenta a parte Requerente que não possui débito 

algum com a Requerida, desconhecendo a origem da restrição imposta em 

seu nome e CPF a qual ensejou a anotação indevida nos cadastros de 

inadimplentes em 04.02.2014, junto ao SPC no valor de R$ 497,91, 

referente ao contrato nº. 3502707, alega ainda que está negativação está 

lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito no 

comércio. O pedido liminar foi deferido no id. 7210055. Nos ids. 7210064 e 

7210066, foi expedido ofício 108/2016 aos Diretores do SPC e SERASA, 

para a exclusão do nome do Requerente dos bancos de dados em relação 

à dívida oriunda do contrato nº. 3502707. No id. 7210091, a parte 

Requerida informou o cumprimento da obrigação de fazer através de telas 

de que nada mais consta nos órgãos de proteção ao crédito em nome do 

Requerente em 11.04.2016, no SERASA Experian. Por sua vez, no id. 

7210134, a parte Requerida apresentou contestação, informando através 

de telas sistêmicas que a parte Requerente manteve relação jurídica com a 

Requerida, através do contrato nº. 3502707, referente ao terminal de Oi 

Tv, a qual foi cancelada por inadimplência, no valor de R$ 115,70, contesta 

mais que no momento da contratação houve apresentação de documentos 

dos quais estavam o nome do solicitante/titular da linha telefônica, 

contesta ainda pela utilização do contrato verbal, e ao final pleiteia pela 

improcedência da ação. Na audiência de tentativa de conciliação, datada 

de 16.05.2016, id. 7210143, restou infrutífera a tentativa de acordo entre 

as partes. No id. 7210153, em resposta ao oficio 108.2016, através do 

Ofício SPCBR Jur. Nº. 3480.2016, em atendimento a determinação o 

referido órgão informou a este juízo que nada consta na base de dados 

SPC Brasil, na data de 22.04.2016, no nome e CPF do Requerente. No id. 

7210169, a parte Requerente se manifestou, informando que a parte 

nunca residiu no endereço constante nas telas sistêmicas apresentadas 

pela Requerida na contestação, qual seja cidade de Brusque/SC, e nunca 
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manteve nenhum negócio na referida cidade, e ainda que a parte sempre 

morou no Distrito de Aparecida do Leste – Munícipio de Poxoréu-MT, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Em razão da parte Requerida não 

ter apresentado contrato, houve despacho no id. 7210188, solicitando a 

Requerida para que apresentasse o contrato nº. 3502707, no valor de 

497,91, subscrito ou gravação relativa ao contrato em questão, no prazo 

de 10 (dez) dias, entretanto a parte se manteve inerte, conforme 

certificado no id. 7210203. Pois muito bem, diante da negativa do débito e 

evidente a hipossuficiência da parte Requerente, competia à Requerida 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do artigo 373, 

inciso II do NCPC, c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, entretanto, se 

manteve inerte. Por outro lado, a Requerida tão-somente apresentou no 

contexto da contestação telas sistêmicas, não comprovando no entanto a 

referida contratação, bem como a legalidade do débito, pois deixou de 

apresentar o contrato devidamente assinado entre as partes. Sendo 

assim, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Contudo, 

para que o prestador de serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, incisos I e II, do 

artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço de telefonia e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta feita, tenho 

que a Requerida encaminhou os dados do Requerente indevidamente aos 

órgãos de proteção ao crédito, restando, pois comprovada a prática da 

conduta ilícita, devendo, assim responder pelas consequências, qual seja, 

a de indenizar a parte por eventuais danos experimentados de forma 

injusta, de ter tido o seu nome e CPF negativados indevidamente, no rol de 

inadimplentes, conforme consta do extrato, anexo ao id. 7210014. Assim 

diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito restrito pela Requerida no valor de R$497,91, 

referente ao contrato 3502707, inclusão em 04.02.2014; e b) Condenar a 

Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no nome e CPF do Requerente, com relação ao débito 

discutido nestes autos, qual seja, o valor de R$ 497,91 – contrato 

3502707. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Homologo o presente 

projeto de sentença para que surtam os efeitos legais. Poxoréu, 16 de 

fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-56.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010070-56.2016.8.11.0014 Requerente: Enia Silva Pereira 

Requerida: BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito 

cominada com danos morais e pedido de liminar inaudita altera pars, 

proposta por Enia Silva Pereira em desfavor de BV Financeira S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento, ambos já qualificados nos presentes autos. 

Alega a parte Requerente na exordial que no dia 12.04.2016 dirigiu-se até 

o Banco do Brasil requerendo a antecipação da restituição do imposto de 

renda, onde descobriu que seu nome e CPF estavam negativados, 

inconformada dirigiu-se até o SPC e através do extrato de consulta de 

balcão anexo ao id. 7210932 observou que realmente seu nome e CPF 

estavam negativados no valor de R$ 32,75 referente ao contrato nº. 

11019001954415, o qual foi incluso em 15.09.2015 e com vencimento em 

16.08.2015. Sustenta mais, que não procede tal negativação, pois efetivou 

o pagamento na data do vencimento 15.08.2014, conforme comprovante 

anexo id. 7210965. Alega ainda na exordial, que a última parcela que 

efetuou o pagamento foi referente ao mês de outubro de 2014, bem como 

que a parcela a qual foi paga refere-se a 13ª de um total de 15ª, conforme 

consta no documento anexo id. 7210965, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Desta feita, a pretensão material discutida nestes 

autos fundamenta-se, na inscrição indevida no cadastro de proteção ao 

crédito, eis que a parte Requerente alega na exordial ausência do referido 

débito junto à empresa Requerida. O pedido liminar foi deferido no id. 

7210979. Nos ids. 7210998 e 7211007 foram expedidos ofício 141/2016 

aos Diretores do SPC e SERASA, para a exclusão do nome da Requerente 

dos bancos de dados em relação à dívida oriunda do contrato nº. 

11019001954415 no valor de R$ 32,75. A audiência de conciliação foi 

realizada no id. 7211085, a qual restou infrutífera sem acordo entre as 

partes tendo o feito o prosseguimento normal. No entanto no id. 7211094 a 

parte Requerida apresentou contestação em nome de Saulo de Tarso 

Braga dos Santos, pessoa estranha a presente demanda. Todavia, no id. 

7211117 a parte Requerente se manifestou informando que devido à 

contestação estar em nome de Saulo pessoa estranha à relação jurídica, 

impossível apresentar impugnação a contestação, requerendo por sua 

vez a decretação da revelia, bem como requereu o julgamento antecipado 

da lide, por não ter mais provas a serem apresentadas. Contudo, no id. 

7211120 a revelia da Requerida foi decretada, bem como foi determinado à 

exclusão da contestação apresentada, sendo por sua vez excluída no id. 

7211125. No id. 7211136 foi certificado o decurso de prazo para 

apresentação de recursos referente à decisão da revelia, id. 7211120. Por 

sua vez, a parte Requerida inconformada impetrou mandado de segurança 

n. 0010161-47.2017.811.9005, em fase do referido processo, do qual foi 

denegada a ordem, pelo fato de ter ajuizado fora do prazo, conforme 

consta do comunicado anexado ao id. 9571171. Decido. Pois muito bem, 

no extrato de balcão emitido pela AC Poxoréu/MT, datado de 12.4.2016, 

anexado ao id. 7210932 ficou comprovado a negativação do nome e do 

CPF da parte Requerente pela Requerida, no rol de inadimplentes. Por sua 

vez, a parte Requerida não apresentou defesa, apresentando apenas 

contestação em nome de Saulo, pessoa estranha à relação jurídica, razão 

pela qual foi decretada a sua revelia id. 7211120. Sendo assim as 

afirmações formuladas pela Requerente presumisse verdadeiras, 

conforme dispõe o artigo 344 do NCPC, “se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.” Contudo, cabe destacar que no id. 7211103 

constam documentos dos quais a parte Requerida juntou em nome da 

Requerente, comprovando-se a relação jurídica existente entre as partes, 

porém esses documentos juntados foram protocolizados dentro do prazo, 

aplicando-se assim a súmula 231 do STF, que assim dispõe: “O revel, em 

processo civil, pode produzir provas desde que compareça em tempo 

oportuno”. Destaco que mesmo a Requerida ter juntado os documentos 

constantes no id. 7211103, a Requerente em momento algum alega 

desconhecer a relação contratual entre as partes, até porque juntou aos 

autos o boleto e o comprovante de pagamento, razão pela qual deixo de 

caracterizar a litigância de má-fé. Por outro lado, a Requerida deixou de 

comprovar os fatos alegados pela parte, qual seja de anexar o 

boleto/fatura da negativação do valor o qual foi negativado, desse modo, 

afrontando os princípios que rezem toda relação consumerista, bem como 

os direitos básicos do consumidor (previsto no artigo 6° do CDC). Ademais 

em momento algum a parte Requerida provou que as declarações da parte 

Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece o princípio da 

inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na medida em que a 

parte consumidora é a parte vulnerável da relação jurídica, sendo assim 

caberia à parte Requerida trazer aos autos documentos que 

comprovassem a negativação, razão pela qual deixou de comprovar, 
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existindo assim a indevida restrição em nome e CPF da Requerente. Desse 

modo, dispõe o artigo 6º do CDC, em seu inciso VIII, sobre a inversão do 

ônus da prova: São direitos básicos do consumidor: [...] VIII- 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 

de experiências. Portanto, competia à parte Requerida o ônus de 

demonstrar a regularidade da cobrança efetivada, sendo assim incidiu em 

responsabilidade civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 186 do 

Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

Requerente para a referida negativação, portanto a inserção do nome da 

parte Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Razão pela qual não há dúvida de que a conduta da 

Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Requerente teve 

o seu crédito abalado. Assim, 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. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00, (cinco mil reais). Diante disso, opino pelo JULGAMENTO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para: 1) 

Declarar inexigível o débito mencionado na inicial, no valor de R$ 32,75 

contrato nº. 11019001954415, e 2) Condenar a Requerida a pagar a 

Requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da Requerente, 

com relação ao débito discutido nestes autos. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Homologo o presente projeto de sentença para que surtam os 

efeitos legais. Poxoréu, 16 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-59.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010279-59.2015.8.11.0014 Promovente: Edinaldo Pereira de 

Souza Promovido: Banco Itaucard S.A Gol Linhas Aéreas Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que as partes Requeridas apresentaram 

contestações nos ids. 7207090 (Gol) e 7207132 (Itaucard), bem como 

houve a impugnação as contestações, conforme consta no id. 7207148. 

Trata-se de Ação de Indenização cominada com reparação por danos 

morais e danos materiais, proposta por Edinaldo Pereira de Souza em 

desfavor de Banco Itaucard S.A. e Gol Linhas Aéreas, ao argumento de 

que no seu cartão de crédito apareceu uma compra a qual desconhece no 

valor de R$ 813,48 divididos em 10 parcelas, referente à aquisição de uma 

passagem aérea datada de 08.08.2014, com voo direito saindo de 

Cuiabá/MT às 16h:40min para o Rio de Janeiro, chegando às 20h:16min no 

aeroporto Galeão. Alega a parte Requerente na exordial que tentou por 

diversas vezes resolver o problema administrativamente, porém não 

obteve êxito, alega mais que a primeira reclamação fora feita diretamente 

no guichê da empresa Gol no aeroporto em Várzea Grande, mediante o 

protocolo nº. 141015211694 e as demais reclamações foram feitas via 

telefone conforme protocolos de atendimentos nº. 34862225; 34862272 e 

35164956 e por e-mail: ap.felix@gol.web.com.br, alega ainda que também 

entrou em contato com a operadora do cartão de crédito Itaucard, e 

também não conseguiu êxito, não restando alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda. Na audiência de conciliação realizada em 26.11.2017, 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, e o processo 

prosseguiu o tramite legal. De outro lado, a empresa Gol, em defesa no id. 

7207090 contesta em sede de preliminar pela retificação do polo passivo 

para passar a figurar a empresa VRG Linhas Aéreas S.A., e no mérito 

contesta que a parte adquiriu as passagens, bem como as utilizou 

conforme faz prova no contexto da contestação de prints de telas 

sistêmicas, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. Por sua vez, em 

defesa no id. 7207132 a empresa Itaucard S.A., contesta em preliminar 

pela ilegitimidade passiva, tendo em vista que não participa da cadeia de 

consumo, artigo 3º e art. 12 do CDC, por atuar como mero meio de 

pagamento, e no mérito contesta juntando gravação onde a parte 

Requerente relata que realizou a compra da passagem aérea e questiona 

os valores que foram lançados na fatura do seu cartão de crédito, 

contesta ainda que a parte Requerente não encaminhou os documentos 

solicitados, a fim de que a parte Requerida intermediasse junto a empresa 

credenciada o pedido de cancelamento da compra, e por esta razão 

seguiu-se com o fluxo da transação lançando o valor da compra efetuada 

em fatura e mantendo a respectiva cobrança, contesta pela ausência de 

danos morais e materiais, ainda na contestação faz a juntada do laudo 

referenciado ACIVS, o qual em conclusão diz que “Entretanto, verifica-se 

que houve descumprimento contratual pela parte autora”, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Por sua vez, a parte Requerente, 

impugna as contestações, id. 7207148, em sua totalidade, pelo fato dos 

documentos não demonstrarem clareza, e ao final reitera o inteiro teor da 

exordial e ao final pela procedência da ação. Insta salientar que a 

Requerida Gol juntou nos autos no contexto da contestação print de telas 

sistêmicas, e por outro lado a Requerida Itaucard, juntou uma gravação e o 

laudo referenciado ACIVS, entretanto na gravação por ora juntada 

percebe-se que a parte Requerente questiona a funcionária da empresa, 

informando que efetivou a compra de passagens, porém foram divididas 

em 3 parcelas e não em 10 parcelas, bem como ainda informa que tem as 

documentações para enviar a empresa, encerrando-se a gravação. 

Destaco que no id. 720768, houve decisão para que a Requerida Gol, 

apresentasse o áudio de gravação dos protocolos de atendimento, bem 

como que a Empresa de Transportes Andorinha e Empresa Expresso 

Maia, informasse o itinerário percorrido pelo Requerente referente as 

compras de viagens apontadas no extrato da fatura do cartão de crédito 

do Requerente e ainda para que a Requerida Gol, apresentasse o vídeo de 

gravação referente ao checkin ou embarque do Promovente, todos no 

prazo de 10 dias. No entanto no id. 7207209 a Requerida informa que os 

números constantes como protocolos, não foram encontrados na base de 

dados da Requerida, conforme faz a juntada de prints de telas sistêmicas, 

requerendo para tanto a correta numeração para o cumprimento da 

obrigação. Contudo, no id. 7207216, a Empresa Maia Ltda., em resposta ao 

ofício nº. 147/2016 informa que a compra apontada no extrato da fatura do 

cartão de crédito refere-se ao itinerário feito pelo Requerente, sendo 

considerado o embarque na cidade de Goiânia (GO) e o desembarque em 

Primavera do Leste/MT. Todavia, a Empresa de Transportes Andorinha 

não se manifestou, decorrendo o prazo conforme consta certificado no id. 

7207253. Pois muito bem, observo que diante da documentação juntada 

pela parte Requerente com a inicial, percebe-se que de fato houve a 

cobrança no valor de R$ 813,48, divididos em 10 parcelas, conforme 

consta do extrato do cartão de crédito. Sendo assim, razão assiste a 

parte Requerente, pelos fatos narrados na inicial, bem como pela 

documentação anexada nos autos. Portanto no presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo às Requeridas a 
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comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço referente à 

cobrança efetivada no cartão de crédito, nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. No entanto, as Requeridas não 

trouxeram elementos que demonstrasse por meio de qualquer documento 

hábil a existência e exigibilidade da cobrança do valor de R$ 813,48, 

contida no cartão de crédito, pelos serviços referentes à compra de 

passagens na empresa Gol, através do cartão de crédito Itaucard. Por 

conseguinte, tenham as Requeridas praticadas um ilícito (cobrança 

indevida no cartão de crédito), esta falha na prestação dos serviços não 

possui potencialidade lesiva para implicar na violação a direitos 

fundamentais de cunho personalíssimo e, portanto, na reparação de 

danos morais. Destaco que, no caso dos autos, o desconto indevido de 

serviços não contratados por si só se traduz em mero aborrecimento, 

visto que trivial e comum da sociedade moderna podendo ser e o foi 

suportado pela parte Requerente. Neste caso, caracterizou um mero 

aborrecimento do qual não dá ensejo à indenização por danos morais, vez 

que a parte Requerente não demonstrou de forma clara qual foi à honra 

atingida ou o constrangimento vivenciado pelos descontos indevidos 

perante terceiros que tenha ultrapassado o mero dissabor. Sendo assim, o 

Requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em 

relação aos aborrecimentos pela cobrança do valor de R$ 813,48 divididos 

em 10 parcelas no cartão de crédito. Diante disso, opino pelo acolhimento 

da preliminar suscitada pela Requerida Gol Linhas Aéreas, em relação à 

retificação do polo passivo, para passar a figurar a empresa VRG Linhas 

Aéreas S.A., e no mérito opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para tão somente DECLARAR 

indevida a cobrança do valor de R$ 813,48, referente a cobrança de 

passagens aéreas, dos quais o Requerente não contratou, bem como que 

as partes Requeridas restituam o valor cobrado na fatura do cartão de 

crédito. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Homologo o presente projeto de 

sentença para que surtam os efeitos legais. Poxoréu, 16 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-18.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN BRAGA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MAGALHAES PINTO OAB - RJ0123575A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Número do Processo: 

8010176-18.2016.8.11.0014 REQUERENTE: GEOVAN BRAGA VAZ 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação - id. 

7213098 e a parte Requerente impugnou a contestação – id. 7213134, 

dentro do prazo legal, conforme certificado - id. 7213142. Decido. Trata-se 

de Ação de Indenização por negativação indevida cumulada com pedido 

de tutela antecipada, proposta por Geovan Braga Vaz em desfavor de 

Riachuelo S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. Sustenta a 

parte Requerente que não possui débito algum com a Requerida, 

desconhecendo a origem da restrição imposta em seu nome e CPF a qual 

ensejou a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes em 

17.12.2015, junto ao SCPC no valor de R$ 221,99, referente ao contrato 

nº. 02071882228, conforme prova o extrato do SCPC datado de 

28.07.2016, anexado no id. 7213001, alega ainda que está negativação 

está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito 

no comércio. O pedido liminar foi deferido no id. 7213114. Nos ids. 

7213196 e 7213202, foi expedido ofício 267/2016 aos Diretores do SPC e 

SERASA, para a exclusão do nome do Requerente dos bancos de dados 

em relação à dívida oriunda do contrato 02071882228 no valor de R$ 

221,99. No id. 7213170, a parte Requerida informou o cumprimento da 

obrigação de fazer através de telas de que nada mais consta nos órgãos 

de proteção ao crédito em nome do Requerente, a qual foi excluída em 

17.10.2016, conforme junta o histórico do SCPC anexo id. 7213186. Por 

sua vez, no id. 7213098, a parte Requerida apresentou contestação, 

informando que o impasse já foi solucionado com o cancelamento do 

cartão, bem como os valores cobrados foram baixados, conforme junta 

documento referente a Posição de Conta e Consulta de Vendas 

Estornadas ou Transferidas, anexadas ao id. 7213038, contesta ainda 

pela inexistência de dano moral, vez que a parte não comprova qual foi o 

transtorno e os constrangimentos passados, e ao final contesta pela 

improcedência da ação, uma vez que a situação já foi regularizada, bem 

como requer o julgamento antecipado da lide. Na audiência de tentativa de 

conciliação, datada de 24.10.2016, id. 7213107, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. No id. 7213215, em resposta ao oficio 

267.2016, através do Ofício SPCBR Jur. Nº. 18831.2016, em atendimento a 

determinação o referido órgão informou a este juízo que nada consta na 

base de dados SPC Brasil, na data de 01.12.2016, no nome e CPF do 

Requerente. No id. 7213134, a parte Requerente impugnou a contestação 

em sua totalidade, pelo fato da Requerida não apresentar nenhum 

documento, bem como da empresa afirmar culpa exclusiva de terceiro, 

sem no entanto apresentar documentos comprobatórios, no caso se 

eximindo de qualquer culpa, e ao final pleiteia pela ratificação dos pedidos 

da exordial, bem como pela procedência da ação. Pois muito bem, diante 

da negativa do débito e evidente a hipossuficiência da parte Requerente, 

competia à Requerida trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, como comprovante de compra devidamente 

assinado pela parte Requerente, nos termos do artigo 373, inciso II do 

NCPC, c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, entretanto, apresentou 

tão-somente documentos no id. 7213038, na forma de telas sistêmicas, 

dos quais não constam assinatura do Requerente, sendo assim se 

manteve inerte. Por conseguinte, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Contudo, para que o prestador de serviço possa se desonerar 

da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

incisos I e II, do artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, e se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta feita, 

tenho que a Requerida encaminhou os dados do Requerente 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, pois 

comprovada a prática da conduta ilícita, devendo, assim responder pelas 

consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF 

negativados indevidamente, no rol de inadimplentes, conforme consta do 

extrato do SCPC datado de 28.07.2016, anexado ao id. 7213001. Assim 

diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito restrito pela Requerida no valor de R$221,99, 

referente ao contrato 02071882228, inclusão em 17.12.2015, e b) 

Condenar a Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF do Requerente, 

com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o valor de 

R$221,99, referente ao contrato 02071882228. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Homologo o presente projeto de sentença para que surtam os 

efeitos legais. Poxoréu, 16 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti juíza de direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-15.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (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 POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010215-15.2016.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação no id. 7213684, bem como houve a 

impugnação – id. 7213729, e que ambas foram apresentadas dentro do 

prazo legal, conforme certificado no id. 7213731. Decido. Trata-se de 

Ação de Indenização por Negativação Indevida cumulada com pedido de 

Tutela Antecipada, proposta por Maria Alves da Silva em desfavor de Oi 

S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte 

Requerente que não possui débito algum com a Requerida, 

desconhecendo a origem da restrição imposta em seu nome e CPF a qual 

ensejou a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes em 

31.05.2016, junto ao SERASA no valor de R$ 201,98, referente ao 

contrato nº. 0000005051707560, alega ainda que está negativação está 

lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito no 

comércio. Argumenta ainda, que no ano de 2015, solicitou da empresa 

serviços de internet através do telefone 66996989892, ficando acordado 

entre as partes de que a empresa estaria indo até sua residência para 

instalar os equipamentos por meio de um técnico, entretanto o técnico 

esteve em sua residência, porém os equipamentos tais como modem e 

roteador sem fio (wi-fi), nunca foram instalados, bem como nunca foram 

enviadas contas para serem pagas. Alega mais, que devido a não 

instalação entrou por diversas vezes em contato com a Requerida, porém 

sem êxito. Sucede que passados 06 (seis) meses recebeu uma cobrança 

no valor de R$ 201,58, conforme consta do comunicado Ação Contact 

Center datada de 22.09.2016, anexa ao id. 7213591, afirma que em razão 

desta cobrança entrou novamente em contato com a Requerida, sendo 

que a mesma informou que não poderia cancelar tal débito e que deveria 

pagar o valor cobrado, e que após o pagamento estaria enviando o 

técnico novamente em sua residência. Contudo, afirma ainda, na exordial 

que mesmo não tendo instalado os equipamentos e ter feito a cobrança a 

Requerida ainda inseriu o seu nome e CPF no cadastro de inadimplentes, 

conforme consta do extrato de consulta de balcão, anexo id. 7213604, e 

por não ter conseguido resolver administrativamente, ingressou com a 

presente demanda, pleiteando a indenização pela negativação indevida. 

Todavia o pedido de liminar pleiteado na presente ação, foi deferido no id. 

7213638, e nos ids. 7213716 e 7213722, foi expedido ofício 270.2016 aos 

Diretores do SPC e SERASA, para a exclusão do nome da Requerente dos 

bancos de dados em relação à dívida oriunda do contrato nº. 

0000005051707560 no valor de R$ 201,98. No id. 7213662, a parte 

Requerida informou o cumprimento da obrigação de fazer através de telas 

de que nada mais consta nos órgãos de proteção ao crédito em nome da 

Requerente em 11.05.2016, sem informações, bem como em 26.10.2016 

por ordem judicial, no SERASA Experian. Por sua vez, no id. 7213684, a 

parte Requerida apresentou contestação, informando através de telas 

sistêmicas que a parte Requerente manteve relação jurídica com a 

Requerida, através do terminal telefônico número 65 F2331346-34361338, 

o qual foi cancelado por inadimplência, no valor de R$ 201,98, referente ao 

período de 11.2015 e 12.2015, contesta mais que a linha telefônica foi 

instalada no mesmo endereço constante da inicial, ficando a mesma ativa 

por mais de um ano, ainda contesta pela inexistência de danos morais, 

bem como informa que a responsabilidade pela notificação do consumidor 

quanto a negativação é do órgão de proteção ao crédito, conforme Súmula 

359 do STJ, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. Na audiência de 

tentativa de conciliação, datada de 14.11.2016, id. 7213710, restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. No id. 7213763, em 

resposta ao ofício 270.2016, através do Ofício SPCBR Jur. Nº. 

10832.2016, em atendimento a determinação o referido órgão informou a 

este juízo que nada consta na base de dados SPC Brasil, na data de 

01.12.2016, no nome e CPF da Requerente. No id. 7213729, a parte 

Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, pelo fato da 

Requerida não juntar nenhum documento comprovando a instalação dos 

serviços, apresentando tão-somente telas sistêmicas, impugna mais as 

ordens de serviços, e ao final ratifica os termos da inicial pela procedência 

da ação. Pois muito bem, diante da negativa do débito e evidente a 

hipossuficiência da parte Requerente, competia à Requerida trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do artigo 373, 

inciso II do NCPC, c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, entretanto, se 

manteve inerte. Por outro lado, a Requerida tão-somente apresentou no 

contexto da contestação telas sistêmicas, não comprovando no entanto a 

referida contratação, bem como a legalidade do débito, pois deixou de 

apresentar o contrato devidamente assinado entre as partes, bem como 

faturas para comprovar o débito existente. Sendo assim, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Contudo, para que o prestador 

de serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC), 

portanto, sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço de telefonia e se não a produzir, será responsabilizado, como 

deve ocorrer no presente caso. Desta feita, tenho que a Requerida 

encaminhou os dados da Requerente indevidamente aos órgãos de 

proteção ao crédito, restando, pois comprovada a prática da conduta 

ilícita, devendo, assim responder pelas consequências, qual seja, a de 

indenizar a parte por eventuais danos experimentados de forma injusta, de 

ter tido o seu nome e CPF negativados indevidamente, no rol de 

inadimplentes, conforme consta do extrato de consulta de balcão, anexo 

ao id. 7213604. Assim diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I 

do NCPC, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) Declarar inexistente o débito restrito em 31.05.2016 

pela Requerida no valor de R$201,98, referente ao contrato 

0000005051707560; e b) Condenar a Requerida em danos morais, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o 

valor de R$ 201,98 – contrato 0000005051707560. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Homologo o presente projeto de sentença para que surtam os 

efeitos legais. Poxoréu, 16 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010051-16.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO FERRAZ DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010051-16.2017.8.11.0014 VISTO, Considerando que já 

houve o levantamento do alvará judicial conforme ID n.º 10962130. Deste 

modo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença retro prolatada. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 19 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-93.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LOYK ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

1000067-93.2018.8.11.0014 REQUERENTE: DAVID LOYK ALVES DE 

JESUS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A MÓVEL VISTO, Trata-se de 

ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido 

de tutela urgência, ajuizada por MAIARA CRISTIANE DA SILVA ROSA em 

face de B. A. BRONDANI EIRELI – ME e OUTRO, todos já devidamente 

qualificados. Em analogia, dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Pois bem. É consabido que para a concessão da tutela de 

urgência imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, conforme 

previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, 

da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados. 

Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível com a manutenção da 

inclusão do nome da parte autora no rol de maus pagadores, o que lhe 

acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente quando a dívida 

ensejadora da anotação foi paga. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é 

evidente, diante da afirmação de quitação do débito, porém, sem a 

efetivação da baixa de restrição ao crédito. Não isso bastasse, para 

demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando 

pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, em relação à dívida discutida 

nestes autos, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e 

ao SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da 

inscrição efetivada no nome da parte autora em seus cadastros, em 

relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Poxoréu/MT, 30 de janeiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-78.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LOYK ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

1000068-78.2018.8.11.0014 REQUERENTE: DAVID LOYK ALVES DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTO, Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela 

urgência, ajuizada por DAVID LOYK ALVES DE JESUS em face de BANCO 

DO BRASIL S.A, todos já devidamente qualificados. Alega em resumo que 

teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de proteção ao 

crédito por ato da requerida. Por esta razão postula pela concessão da 

tutela de evidência para imediata retirada de seu nome dos rol de 

inadimplentes. É consabido que para a concessão da tutela de urgência 

imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, conforme 

previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, 

da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados. 

Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível com a manutenção da 

inclusão do nome da parte autora no rol de maus pagadores, o que lhe 

acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente quando a dívida está 

sendo discutida nesta ação. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é 

evidente, diante da afirmação de inexistência do débito, porém, sem a 

efetivação da baixa de restrição ao crédito. Não isso bastasse, para 

demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando 

pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, em relação à dívida discutida 

nestes autos, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e 

ao SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da 

inscrição efetivada no nome da parte autora em seus cadastros, em 

relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Poxoréu/MT, 19 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-33.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

1000071-33.2018.8.11.0014 REQUERENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: COBREMACK INDUSTRIA DE 

CONDUTORES ELETRICOS LTDA VISTO, Trata-se de ação de declaração 

de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela urgência, 
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ajuizada por OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP em 

face de COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA., 

ambos já devidamente qualificados. Aduz a parte autora que ajuizou ação 

(1000044-50.2018.8.11.0014) contra a requerida em janeiro de 2018, 

referente ao protesto de uma dívida já paga e que apesar de deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela a parte requerida efetuou novo protesto 

em 05/02/2018 referente ao vencimento de um boleto já quitado. Razão 

pela qual postula pela concessão da antecipação da tutela para sustação 

do referido protesto. Pois bem. É consabido que para a concessão da 

tutela de urgência imprescindível se faz a probabilidade do direito 

pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do 

feito, conforme previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se 

desse pressuposto, da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua concessão 

encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, torna-se 

visível com o protesto realizado em desfavor da parte autora, o que lhe 

acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente quando a dívida 

ensejadora da anotação foi paga previamente à data do vencimento. No 

mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante da afirmação de 

quitação do débito no prazo de vencimento, e, ainda assim realizado 

protesto em data posterior. Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente ação 

em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a sustação dos efeitos do protesto registrado em 

nome da parte requerente, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE 

ofício à Serventia Extrajudicial respectiva. Ainda, caracterizada a relação 

de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Por haver 

conexão entre as partes, causa de pedir e pedido desta ação com a ação 

código 1000044-50.2018.8.1.0014 determino o apensamento das referidas 

ações. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Poxoréu/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-14.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES MARCELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 8010228-14.2016.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 28/05/2018, às 15h00, tendo em vista 

o termo de audiência retro. POXORÉO, 19 de fevereiro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75025 Nr: 1064-30.2017.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Kelton Wender Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 120 da Lei Processual Penal, 

DEFIRO o pedido de restituição do sendo 03 (três) auto falantes da marca 

ultravox, 03 (três) stetsom 10 k, 01 (um) taramps TS 400, 01 (um) controle 

longa distância taramps, 01 (um) CD play Pioneer, 04 (quatro) Drivers 

Selenium, 02 (dois) Twitters Selenium, 04 (quatro) baterias Pioneer, 01 

(um) fonte Zump 120A, a parte requerente, mediante termo nos 

autos.Intime-se o requerente para que proceda a retirada do 

bem.Translade-se cópia para os autos principais.Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas e formalidades de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Poxoréu – MT, 09 de fevereiro 

de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-94.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROSA (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)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000108-94.2017.8.11.0014 VISTO, Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, depreende-se do ID N.º 11207485, que a parte 

reclamante, assim como seu advogado, deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos Juizados 

Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Em tempo, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

porquanto não há nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência 

do promovente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu – MT, 16 

de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-30.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALENCAR MOTA (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 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000067-30.2017.8.11.0014 VISTO, Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, depreende-se do ID N.º 11206704, que a parte 

reclamante, assim como seu advogado, deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos Juizados 

Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Em tempo, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

porquanto não há nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência 

do promovente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu – MT, 16 

de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-15.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALENCAR MOTA (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)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000068-15.2017.8.11.0014 VISTO, Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, depreende-se do ID N.º 11431682, que a parte 

reclamante, assim como seu advogado, deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos Juizados 

Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Em tempo, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

porquanto não há nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência 

do promovente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu – MT, 16 

de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-82.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR SOARES VIANA (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)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000070-82.2017.8.11.0014 VISTO, Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, depreende-se do ID N.º 11640811, que a parte 

reclamante, assim como seu advogado, deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos Juizados 

Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Em tempo, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

porquanto não há nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência 

do promovente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu – MT, 16 

de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50166 Nr: 1965-14.2012.811.0033

 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: IRENE FRANCO

 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 apresentar impugnação à contestação de fls. 

134/138 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27803 Nr: 1681-74.2010.811.0033

 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: SIMONI BRUM DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B
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 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.: 21797 Nr: 1641-63.2008.811.0033

 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 DO CARMO OLIVEIRA 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 apresentar impugnação à contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33442 Nr: 1632-62.2012.811.0033

 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: SAMUEL DIAS GRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT

 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.: 50161 Nr: 1958-22.2012.811.0033

 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: ZENEIDE PEREIRA CARDOSO

 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, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71555 Nr: 1979-22.2017.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA BATISTA SERGIO, VALDILEI TEIXEIRA 

LIMA DA SILVA, VALDENORA TEIXEIRA LIMA PADILHA, MARIA JOSE 

LIMA DOS SANTOS, MARIA DE LURDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÁVIO JOSÉ DA SILVA, GUSTAVO 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415/O, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:, OLAVIO JOSE 

DA SILVA - OAB:13.991/MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação infrutífera (fl. 30), intimo as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando sua pertinência, conforme despacho de fls. 

16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23279 Nr: 516-26.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RIBEIRO DO PRADO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar o douto advogado da parte autora, para fornecer o 

correto endereço do autor, bem como para dar andamento nos autos, 

requerendo o que endender de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26393 Nr: 266-56.2010.811.0033

 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 ILMA CHARLES DINIZ

 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 apresentar impugnação à contestação de fls. 

182/192 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29375 Nr: 124-18.2011.811.0033

 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: ESPÓLIO DE NESTOR CHROMINSKI, TEREZINHA 

ROLDÃO CHROMINSKI

 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, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 1892-42.2012.811.0033

 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: JOSE ROBERTO URBANO DE SOUZA

 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, impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50159 Nr: 1955-67.2012.811.0033

 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: BERNARDINO PINTO DE SOUZA

 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 54916 Nr: 717-42.2014.811.0033

 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: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir justificando a pertinência e necessidade, 

sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 2408-23.2016.811.0033

 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): COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA, JOAO 

CARLOS SEHN, JOSUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire nesta secretaria a Carta precatória 

expedida ou realize seu preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76548 Nr: 4003-23.2017.811.0033

 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: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4003-23.2017.811.0033 – Cód. 76548

Vistos.

Considerando que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291 CPC);

Considerando também que “na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” 

(art. 292, inciso II, CPC);

Considerando, ainda, que “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o 

valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor” 

(art. 292, §3, CPC);

 DETERMINO aos requerentes que corrijam o valor atribuído à causa, 

complementem o preparo integral do feito, bem como as devidas custas 

processuais e taxas judiciárias deficitárias, de acordo com o valor idôneo 

encontrado, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante inteligência do artigo 

290 do Código de Processo Civil.

Outrossim, informo que trata-se de prazo peremptório e havendo seu 

transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há alternativa a não 

ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, ou seja, cancelamento do feito na distribuição.

 Cumpridas as determinações, venham conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de janeiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25562 Nr: 2794-97.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAIVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609/O

 Visto.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 19/04/2018, às 

14:00 horas.

Intimem-se.

Junte-se aos autos o CD de gravação, conforme requerido pelo MPE às f. 

144.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 55120 Nr: 884-59.2014.811.0033

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI MARIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRACI MARIA GOMES, Cpf: 01981812130, 

Rg: 18507581, Filiação: Maria Conceição Gomes e João Lucindo Gomes, 

data de nascimento: 19/06/1976, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

convivente, serviçoes gerais, Telefone 065 9627-5727. 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua 

Promotora de Justiça que subscreve a presente, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, com base no Termo Circunstanciado 

nº 884-59.2014.811.0033, comparece à presença de Vossa Excelência 

para oferecer: DENÚNCIA em face de IRACI MARIA GOMES (brasileira, 

solteira, serviços gerais, inscrita no RG nº 18507581 SSP/MT e no CPF nº 

019.818.121-30, nascida aos 19/06/1976, em diamantino/MT, filha de João 

Lucindo Gomes e Maria Conceição Gomes, residente e domiciliada na 

Fazenda Vagalume, zona rural, neste município), em razão dos fatos a 

seguir expostos: 1. Consta dos inclusos autos do procedimento policial 

que, no dia 12/04/2014, por volta das 12:00 horas, na Rua São Jorge, nº 

47, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, a autora do fato ofendeu a 

integridade corporal da vítima EDILZA MOTA DE SOUZA. [...] Ante o 

exposto, o Ministério Público denuncia IRACI MARIA GOMES como incursa 

nos art. 129, caput e art. 147, ambos do CP requerendo que seja a 

denunciada citada, nos termos dos artigos 66 e 68, da Lei nº 9.099/95, 

cientificando-a da data de audiência de instrução e julgamento, e após a 

defesa prévia da mesma, seja a presente recebida, procedendo-se à 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas e ao interrogatório da 

denunciada, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos, até posterior 

decisão condenatória. P. deferimento.

Despacho: Visto.Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

IRACI MARIA GOMES, dando-a como incursa nas sanções descritas nos 

artigo 129, caput, e art. 147, ambos do Código Penal.CITE-SE a acusada 

por edital, com fundamento no art. 361 do Código de Processo Penal, com 

prazo de 15 (quinze) dias.Não apresentada a resposta no prazo legal, ou 

se a(s) acusada(s), citada(s), não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias.Venham aos autos 

certidão de antecedentes criminais da(s) denunciada(s) desta 

Comarca.Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes 

da(s) acusada(s) no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e 

ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Comunique o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia 

local.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 17 de outubro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63664 Nr: 958-45.2016.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRCIA DA SILVA, Cpf: 98037226115, 

Rg: 12165867, Filiação: Ari Muniz da Silva e de Aneriide Pereira da Silva, 

data de nascimento: 10/03/1977, brasileiro(a), natural de Ubirata-PR, 

convivente, lavradora. 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: 25/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de MÁRCIA DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 56/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2001

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.389,01

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68806 Nr: 356-20.2017.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIRA PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

40546802168, Rg: 1.202.876-2, brasileiro(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: 26/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de LUCIRA PEREIRA DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 61/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.391,96

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68991 Nr: 541-58.2017.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE FATIMA MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANGELA DE FATIMA MOREIRA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 52248798172, Rg: 786106, brasileiro(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: 27/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de ROSANGELA DE FATIMA 

MOREIRA DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

406/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.406,14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71254 Nr: 1827-71.2017.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTALUM - ARTES EM ALUMINIO LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRYAN SAPUCAHY LINS - 

OAB:83.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53106 Nr: 2546-92.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DO VAL RAFFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO DO VAL RAFFA, Cpf: 

01051544157, Rg: 1948699, Filiação: Ciro Lellis Raffa e Maria Aparecida 

Covezzi do Val, data de nascimento: 08/02/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), pecuarista, Telefone (66) 3386 1260. 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, [...] vem, 

com base nas inclusas Notícia de Fato, Simp: 001487-026/2013, oferecer 

DENÚNCIA em face de RICARDO DO VAL RAFFA (brasileiro, solteiro, 

nascido em Cuiabá-MT, portador do CPF nº 010.515.441-57, filho de Cícero 
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Lellis Raffa e Maria Aparecida C. do Val, residente e domiciliado na Rua 

Santo Amaro, 250, Bairro Centro, São José do Rio Claro-MT), em razão 

dos fatos a seguir expostos; Consta do referido procedimento 

investigatório que, no dia 27/03/2013, na propriedade rural, com 

coordenadas geográficas 13º 15’ 01,7’’ S e 56º 49’ 31,5’’ W, localizada no 

município de São José do Rio Claro-MT, o denunciado danificou floresta 

nativa, a saber, 261 ha (duzentos e sessenta e um hectares), conforme 

Relatório de Auto de Infração e Auto de Interdição de fls. 05/06. [...] Ante o 

exposto, denuncio RICARDO DO VAL RAFFA como incurso no art. 50 da 

Lei 9.605/98, requerendo, para tanto, a citação do denunciado e seja a 

presente denúncia recebida, após a defesa preliminar, intimado o Réu e a 

testemunhas abaixo arroladas para que acompanhem a ação penal até 

final sentença condenatória, seguindo-se o procedimento previsto na Lei 

nº 11.719/2008. P. deferimento.

Despacho: Autos nº 2546-92.2013.811.0033 – Cód. 53106Vistos.Defiro o 

pedido formulado pelo representante do Ministério Público Estadual (fl. 

85/86), para o fim de determinar a expedição de edital visando proceder 

com a citação da acusada.Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se 

ao representante do MPE para manifestação.Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 19 de outubro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 26 de outubro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56361 Nr: 1848-52.2014.811.0033

 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

 PARTE AUTORA: VGM, RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDNS, ADNS, EDADNS, JGDS, MDLDNS, 

GHPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO GOMES DA SILVA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO 

SILVA, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido GUSTAVO 

HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, Filiação: Rosiani Mariano Pereira e 

Adeilson do Nascimento Silva, data de nascimento: 05/05/2003, 

brasileiro(a), natural de São José do Rio Claro-MT. 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: A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso [...] 

vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM em 

face de DIANA DO NASCIMENTO SILVA, brasileira, RG 1649328-1 

SSP/MT, CPF 012.618.161-61, residente e domiciliada na Rua das 

Araucárias, 31, Bairro Jardim Arco Íris, São José do Rio Claro-MT, na 

condição de irmã do falecido e ora investigado ADEILSON DO 

NASCIMENTO SILVA, brasileiro, solteiro, demais qualificações ignoradas, 

pelas razões de fato e de direito que passa a aduzir: I – DOS FATOS. A 

sra. Rosiani Mariano Pereira e o “de cujus”, sr. Adeilson do Nascimento 

Silva, viveram em união estável por aproximadamente 05 (cinco) anos. 

Deste relacionamento adveio o nascimento de dois filhos, GUSTAVO 

HENRIQUE PEREIRA SILVA e VITOR GABRIEL MARIANO, ora requerente, 

nascido em 19/09/2006, atualmente com 07 (sete) anos de idade. [...] III – 

DO PEDIDO. Ante o exposto, requer a vossa excelência: a) O benefício da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal e no art. 4º da Lei 1.060/50, pois a autora, não tem 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento; b) Sejam os 

requeridos citados para, querendo, contestar a presente ação, sob pena 

de revelia, confissão e demais cominações legais; [...] Dá à causa o valor 

de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) para efeitos fiscais. 

Termos em que, Pede deferimento.

Despacho/Decisão: Autos nº 1848-52.2014.811.0033 – Cód. 

56361Vistos.Cumpra-se, consoante requerimento formulado pelo 

representante do Ministério Público Estadual às fls. 36/37.São José do Rio 

Claro – MT, 20 de outubro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 08 de novembro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 339-47.2018.811.0033

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Dou-me por suspeito para processar e julgar este feito, por motivo de foro 

íntimo, visando evitar posterior arguição de parcialidade deste magistrado, 

uma vez que a estagiária deste Juízo, lotada neste gabinete, é parte 

requerida na presente demanda.

Desta feita, remetam-se, imediatamente, os autos ao Juízo em Substituição 

Legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76806 Nr: 125-56.2018.811.0033

 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 RCI BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DOS SANTOS FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911, de 

1º de outubro de 1969, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do 

seguinte bem: VEÍCULO AUTOMOTOR: RENAULT, MODELO LOGAN 

EXPRESSION, ANO 2014/2014, CHASSI 93Y4SRD6EFJ409892, PLACA 

QBL3609, COR PRETA E RENAVAM Nº 1020846540, devendo ser 

nomeado depositário qualquer um dos patronos do autor ou quem por eles 

for indicado, mediante termo e compromisso.Por consequência, determino 

a restrição judicial do bem na base de dados do Renavam, por meio do 

Sistema Renajud, em observância ao art. 3º, § 9º, do Decreto-lei nº 

911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014, cujo comprovante de inclusão 

de restrição veicular acompanha a presente decisão.3.1. Concedo ao (à) 

oficial de justiça avaliador (a), a quem couber o cumprimento do mandado, 

os benefícios do artigo 212 do Novo Código de Processo Civil.4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)INTIME-SE o patrono da 

instituição financeira requerente, via DJe, sobre o teor desta 

decisão;b)EXPEÇA-SE o competente mandado para o cumprimento da 

presente liminar;c)Após executada a medida liminar, CITE-SE o(a) 

Requerido(a) para, querendo: (i) no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 
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integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados na exordial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do 

art. 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69; e (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Lei nº 

911/69, consignando no mandado as advertências legais contidas no art. 

341 do NCPC;d)Decorrido os prazos, CERTIFIQUEM-SE e VOLTEM-ME 

conclusos para baixa do gravame junto ao sistema Renajud (art. 3º, § 9º, 

do Decreto-lei nº 911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29173 Nr: 3052-73.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT

 Vistos.

Alterem-se o registro e a capa dos autos, constando que este feito 

encontra-se em fase de cumprimento da sentença.

Nos termos do art. 523 do NCPC, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento dos valores exequendos, 

sob pena de incorrer em multa de 10 % (dez por cento) sobre a quantia 

em execução, além de arcar com os honorários advocatícios da parte 

adversa, também em 10 % (dez por cento) sobre o montante alcançado, 

conforme dispõe o § 1º do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57488 Nr: 2651-35.2014.811.0033

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

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 67. A 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme 

nesse sentido:“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO 

NÃO REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS 

SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO 

ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA 

– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A consulta online aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do 

endereço do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada 

apenas quando exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de 

localização da parte contrária.O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, 

estabelece que prescreve em três anos a pretensão executiva de 

duplicata mercantil, contados da data de vencimento do 

título.Transcorridos mais de três anos do vencimento da duplicata sem que 

se tenha logrado êxito em realizar a citação válida do réu na ação de 

execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do 

recebimento do crédito pela via executiva.”(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 

19/07/2017)“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO.A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.”(AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, 

Publicado no DJE 25/11/2014).2. INTIME-SE o patrono da parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, junte aos autos o endereço 

atualizado do requerido, sob pena de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57490 Nr: 2653-05.2014.811.0033

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

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o advogado do exequente para que, em 10 (dez) 

dias, manifeste-se no feito, requerendo o que entender de direito.

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.: 73616 Nr: 2782-05.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLEI INGLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido formulado pela Requerente à fl. 30 [buscas de 

endereço do requerido nos sistemas BacenJud, Infojud e Siel], visto que a 

certidão a que fez menção a intimação publicada à fl. 29, diz respeito à 

ausência da guia de recolhimento para então ser efetivamente distribuído o 

mandado.

2. INTIME-SE, via DJe, o advogado da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl. 28, a qual foi 

expedida pela Central de Mandado, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53204 Nr: 2660-31.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE DE SOUZA, RITA WENCESLAU SILVA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO LEITE DE SOUZA, 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 Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 15 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 646 Nr: 103-33.1997.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO BENDE RODRIGUES, SERGIO 

FERNANDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Intimo Vossa Senhoria ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO, na 

qualidade de advogado, para que devolva os autos do processo em 

carga, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos 

autos, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 31337 Nr: 2092-83.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DA SILVA MOREIRA 

VILELA - OAB:17.683/MT

 Intimo Vossa Senhoria REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54668 Nr: 512-13.2014.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1128 Nr: 24-25.1995.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria JOSE MARIA MARIANO, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69759 Nr: 991-98.2017.811.0033

 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 ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DAMACENO - 

OAB:15.654, ANDRE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19.077-A, CAROLINA 

ZENIR REZENDE DO CARMO - OAB:19970, DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609, DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:20.273, LAURA CAVALIERI DE ALENCAR DUTRA - OAB:19.896, 

LEONARDO BEGA FEIJÓ - OAB:16.919, LUIZ AURÉLIO VALENTIM DE 

PAULA - OAB:19.684, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Intimo Vossa Senhoria MARCIO GOLICZESKI, na qualidade de advogado, 

para que devolva os autos do processo em carga, a esta Secretaria, uma 

vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena de busca e 

apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54056 Nr: 3697-93.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, MAYCON GLEISON FURLAN, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que os autos deveriam ter sido 

devolvidos, até o final do expediente de sua retirada, sob pena de busca e 

apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54625 Nr: 467-09.2014.811.0033

 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: IVONE GOMES, CÉLIA GARTAROSSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SIMÃO - 

OAB:10066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo Vossa Senhoria REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16701 Nr: 1767-84.2006.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA SOARES - OAB:000001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria SERGIO DRESSLER BUSS, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54755 Nr: 588-37.2014.811.0033

 AÇÃO: Depósito->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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ALEXADRINA QUEIROZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 40 dias solicitados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61540 Nr: 2502-05.2015.811.0033

 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: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA FAGUNDES, RICARDO ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8117-B/MT

 Vistos O relator do referido RE, Ministro Teori Zavascki, com base no 

artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, ordenou a 

suspensão nacional do processamento das demandas nas quais versada 

a matéria em epígrafe. Determino a suspensão do processamento de 

todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no 

território nacional (CPC/2015, art. 1.035, § 5º).”(Decisão Monocrática 

publicada no DJE nº 128, divulgado em 20/06/2016).Infere-se da leitura da 

ementa do acórdão e da decisão do Relator levados a efeito no RE 

852.475, que a providência determinada pelo Supremo Tribunal Federal 

alcança processos, em qualquer instância e fase, quando neles discutidos 

a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de 

agentes públicos por ato de improbidade administrativa, com base em 

interpretação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.Esta demanda 

coletiva objetiva a condenação dos réus ao ressarcimento ao erário em 

decorrência de suposto ato de improbidade administrativa, tendo ambos os 

requeridos aventado preliminar de prescrição da pretensão ressarcitória, 

questão prévia essa, inclusive, decisiva para a solução do litígio, 

porquanto o autor, ao impugnar as contestações (fl. 245), valeu-se em 

seu favor do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, o qual, na sua ótica, 

estabelece a imprescritibilidade das ações de improbidade administrativa 

que geram danos ao erário.A suspensão do curso procedimental desta 

demanda, portanto, é de rigor.2. DEFIRO a postulação do réu Gilmar 

Ferreira Fagundes acostada às fls. 196/196-verso, e, por conseguinte, 

DETERMINO o sobrestamento desta ação civil pública até a decisão final 

no Recurso Extraordinário nº 852.475.3. Intimem-se e se cumpra.4. Ciência 

ao Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-13.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUAM CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-71.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA APARECIDA DA SILVA (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)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-56.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-64.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-44.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ANTONIO DA 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)

 

"... intime-se a parte autora para que no prazo de 5 (cinco) dias, informe o 

número da conta bancária e o CPF do titular para o levantamento do 

montante depositado em juízo, oportunidade em que deverá informar sobre 

a satisfação do débito."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-22.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ANANIA DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou 

em julgado. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 18 de fevereiro de 2018 GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15655 Nr: 778-78.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINIMERCADO COMBATE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DORONT NOVAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON DONIZETTI FERREIRA 

CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76585 Nr: 4022-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS COSTA MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de ação penal privada proposta mediante queixa-crime. Nesta 

hipótese, além de preencher as condições de procedibilidade está sujeita 

a prévio pagamento de custas, conforme estabelece o art. 806 do Código 

de Processo Penal.

Por essa razão, intime-se o querelante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

recolher o valor das custas.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se na 

forma do art. 45 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76585 Nr: 4022-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS COSTA MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de ação penal privada proposta mediante queixa-crime. Nesta 

hipótese, além de preencher as condições de procedibilidade está sujeita 

a prévio pagamento de custas, conforme estabelece o art. 806 do Código 

de Processo Penal.

Por essa razão, intime-se o querelante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

recolher o valor das custas.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se na 

forma do art. 45 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61172 Nr: 2263-98.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZELI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Excelência para que traga aos autos os documentos 

comprobatórios da obrigação de fazer assumida em audiência preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57125 Nr: 2424-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TADAIOSHI MITSUYASU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Informo a Vossa Excelência que foi designado o dia 20 de março de 2018, 

às 14h15min para realização da audiência. ( Juizado Ambiental Volante em 

Cuiabá/MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61165 Nr: 2256-09.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MINISTERIO 

PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Excelência para que traga aos autos os documentos 

comprobatórios da obrigação de fazer assumida em audiência preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66046 Nr: 2334-66.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THOMÉ PEDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Intimo Vossa Excelência para, no prazo máximo de 20 (vinte) dias trazer 

aos autos os documentos comprobatórios da obrigação de fazer 

assumida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61183 Nr: 2274-30.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Excelência para que traga aos autos os documentos 

comprobatórios da obrigação de fazer assumida em audiência preliminar.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49908 Nr: 827-56.2015.811.0049

 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: EDILSON FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 49908

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 09 de abril de 2018, às 12:00 horas, a audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63631 Nr: 3267-54.2017.811.0049

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PJCDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT, Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 OAB/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que assim como pontuado pela Ilustre 

Representante do Ministério Público, no último dia 06 foi oferecida 

denúncia (cód. 18480) em desfavor do réu e requerido a conversão da 

prisão temporária em preventiva, tendo o pedido sido deferido nos autos 

principais.

Assim, acompanho parecer Ministerial e mantenho a decisão proferida às 

fls. 95/97 dos autos nº 18480, eis que a defesa não traz elementos 

capazes de alterar a situação fática daquele momento, pelo que, INDEFIRO 

O PEDIDO de fls. 68.

Aguarde-se prosseguimento dos autos principais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46543 Nr: 641-67.2014.811.0049

 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: GISELIA MIRANDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:, ROGÉRIO FERREIRA DE MOURA - OAB:36.337/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46543

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 19 de março de 2018, às 12:00 horas, a audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56875 Nr: 2445-02.2016.811.0049

 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: ROMUALDO ALGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56875

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 09 de abril de 2018, às 14:00 horas, a audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58201 Nr: 264-91.2017.811.0049

 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: ROSA OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40676/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 58201

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 09 de abril de 2018, às 16:00 horas, a audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60021 Nr: 1210-63.2017.811.0049

 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: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 60021

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 09 de abril de 2018, às 15:00 horas, a audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47775 Nr: 1627-21.2014.811.0049

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. BELLÉ & CIA LTDA., LILI KNABBEN BELLÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANDALL KLAI CAVALCANTE 

LEITE - OAB:14680/MT

 Código: 47775

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 19 de março de 2018, às 15:00 horas, a audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 56939 Nr: 2479-74.2016.811.0049

 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: PAULO ERONI DE MOURA, ARMINDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CAMPOS PAES, ALCEBIADES 

ARAUJO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:193.650/SP

 Código: 56939

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 19 de abril de 2018, às 08:00 horas (horário oficial do Mato Grosso), a 

audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59881 Nr: 1151-75.2017.811.0049

 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: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Modificação no Registro 

Civil de Nascimento com Pedido de Liminar de Exoneração da Pensão 

Alimentícia, em favor de Daniel Carlos da Silva, em face de Maria Eduarda 

da Silva, representada pela genitora, a Sra. Ethklea Ferreira da Silva, todos 

qualificados nos autos.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante 

da manifestação de interesse na auto composição da parte requerente 

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 pela Gestora 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 requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citado, 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 manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, vista ao MP para manifestação e, após, volvam-me 

conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59881 Nr: 1151-75.2017.811.0049

 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: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 Negatória de Paternidade

Código: 59881

Vistos.

ACOLHO o pedido da parte Requerida às fls. 56/57 e determino que 

CANCELE-SE a audiência anteriormente agendada no CEJUSC.

Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60044 Nr: 1217-55.2017.811.0049

 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: CLAINIR MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 60044

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 09 de abril de 2018, às 17:00 horas, a audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60717 Nr: 1532-83.2017.811.0049

 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: SABINO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 60717

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 09 de abril de 2018, às 13:00 horas, a audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 53228 Nr: 653-13.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CAMARGO DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

Considerando a convocação deste Magistrado pela CGJ/MT para 

participação do “I Workshop sobre guarda localizada”, em 08.11.2017, e 

no “I Seminário Estadual da infância e Juventude do Estado de Mato 

Grosso – Poder Judiciário e Ministério Público”, nos dias 09 e 10.11.2017, 

no Espaço Cultural Desembargador Gervásio Leite, situado na sede do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Cuiabá, conforme Ofício Circular 

n.º 1022/2017-CSC (em anexo), bem como a necessidade de 

redesignação do julgamento pelo Tribunal do Júri no processo n.º 22561 

para o dia 29/11/2017, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada 

nos presentes autos para o dia 20 de março de 2018, às 14h00min.

Expeça-se e providencie-se o quanto necessário para intimação das 

partes e testemunhas.

Havendo policiais militares no rol de testemunhas, oficie-se seu 

comandante informando a alteração da data da audiência e requisitando 

sua apresentação.

Caso o (a) réu (ré) resida em outra comarca, oficie-se o juízo deprecado 

informando a alteração da data da audiência, a fim de que proceda a nova 

intimação. Caso tenha sido devolvida a carta precatória, expeça-se nova 

missiva para intimação do réu.

Estando o (a) réu (ré) preso (a), oficie-se o Diretor do estabelecimento 

prisional onde se encontra informando a alteração da data da audiência e 

requisitando a realização da escolta na nova data.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54409 Nr: 1222-14.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIEDER MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 “Vistos. Considerando a ausência da advogada do réu, REDESIGNO a 

audiência para o dia 11 de abril de 2018, às 17:00 horas. Concedo o prazo 

de 05 dias para a advogada justificar sua ausência a esta solenidade. 

Intimem-se. Sai o presente intimado. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22592 Nr: 121-15.2011.811.0049

 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: DALVINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Defiro o requerimento, e concedo o prazo de 05 (cinco) dias, 

para juntada de substabelecimento. Tendo em vista a não comprovação 

nos autos (AR) de que o INSS tenha sido intimado para esta oralidade, 

redesigno audiência para o dia 26 de março de 2018, à 12:30 hora. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se”.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35551 Nr: 1362-61.2014.811.0035

 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: Laura Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirley Ivo Ribeiro, Dirleia Iva Ribeiro

 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: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/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 11.04.2018 às 15:30 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.: 41416 Nr: 100-08.2016.811.0035

 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: Maria Aparecida Gomes Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o réu a pagar à autora o benefício denominado aposentadoria 

por invalidez, a partir da citação, tudo de acordo com o que dispõe a Lei nº 

8.213/91. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, 

acrescida de juros e correção monetária. Os juros legais são devidos a 

partir da citação Correção monetária e juros das parcelas em atraso 

devem ser aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, 

para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação do benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte 

autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. 

Condeno o Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o 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. Como o valor 

da condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.____________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39119 Nr: 873-87.2015.811.0035

 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: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA, NEYDE FERREIRA 

LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11677, Rosilene M. R.D.Camilo - OAB:6603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 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 14:30 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.: 42373 Nr: 556-55.2016.811.0035

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: Argeu Krampe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Luiz Dranca, FERTIMIG FERTILIZANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES DE HUNGRIA 

JUNIOR - OAB:OAB/RO 5002, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:13244/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542 - 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 09.04.2018 às 15:30 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.: 43395 Nr: 884-82.2016.811.0035

 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: THAIS ALVES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 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 16:00 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.: 44947 Nr: 1542-09.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Bossa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 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 13:00 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.: 11517 Nr: 400-14.2009.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cesar Muniz Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Verneque Dias - 

OAB:14.813 OAB/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a DPE para apresentação das 

Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34816 Nr: 808-29.2014.811.0035

 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: Sisenando Aparecido de Souza

 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 estes autos a parte autora, para que, 

no prazo legal apresente as contrarrazões ao recurso interposto nas 

fls.61/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51334 Nr: 2660-83.2017.811.0035

 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: Érik Santana Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requerente para 

intimá-lo da designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 

09/04/2018 às 17:00 horas, bem como, para que apresente o 

representado na solenidade aprazada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51115 Nr: 2569-90.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à defesa para que apresente 

as alegações finais, no prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40039 Nr: 1254-95.2015.811.0035

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackeline Lessa Claúdio, Espólio de Rausizo Lessa 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Silva Catulé Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 .Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao valor da causa, 

devendo o impugnado proceder com a emenda do valor da causa nos 

autos principais, que deverá corresponder ao valor total do bem que se 

pretende, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção dos autos 

principais. Custas pelo impugnado.Após o decurso do prazo recursal, 

junte-se cópia desta decisão aos autos principais e arquivem-se estes na 

forma da lei.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52785 Nr: 3177-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JAKSON SANTOS PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

prescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 
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instrução e julgamento, para o dia 01/03/2018 às 14h20min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 38630 Nr: 1341-40.2016.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELICE DE SOUZA ARAGAO MACEDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 38630

Diante da manifestação de fls. 37, informando a impossibilidade de emitir 

pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a guia de 

complementação referente aos valores remanescentes à diligência do 

oficial de justiça, intime-se o requerente para que entre em contato junto à 

Central de Mandados deste juízo, para solicitar a emissão da referida guia 

de complementação.

 Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30988 Nr: 494-43.2013.811.0092

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30988

 SENTENÇA

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documento proposta por Maria 

das Graças Campos, em face de Banco Rural S.A, todos qualificados nos 

autos.

Às (fls.33), foi determinado à parte autora para, no prazo de dez dias, 

comprovar a distribuição de carta precatória no juízo deprecado para 

citação do requerido.

Em certidão de (fls.35) foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pelo autor.

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.

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.: 21572 Nr: 382-45.2011.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. n° 21572

CHAMO O FEITO A ORDEM

Verifica-se que o presente feito encontra-se sentenciado desde 

22/07/2014, sendo que até a presente data foram efetuadas diversas 

diligências na tentativa de intimar pessoalmente a parte requerida da 

sentença, bem como a parte autora para o recolhimento de custas, não 

obtendo êxito até o presente momento.

Entretanto, constata-se que a parte requerida é revel, ou seja, totalmente 

desnecessária sua intimação pessoal, pois contra o revel que não tenha 

patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação.

Neste sentido:

 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. 

ART. 322 DO CPC/73. NÃO PROVIMENTO. 1. Se o réu não contestou a 

demanda e nem compareceu aos autos, não há que se falar em nulidade 

por ausência de intimação, porquanto "contra o revel que não tenha 

patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a 

partir da publicação de cada ato decisório", como reza o artigo 322 do 

revogado Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega 

provimento. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.064.852 - RS 

(2017/0048536-9).

 Já em relação ao recolhimento de custas pela parte autora, verifica-se 

que a mesma pleiteou em sua inicial (fls.06/08) os benefícios da justiça 

gratuita, muito embora tal pleito não tenha sido analisado, o mesmo é 

perfeitamente válido, pois para a obtenção deste benefício basta a simples 

afirmação.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO 

ESPECIAL SOBRE O TEMA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA 

CONTRARRAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO EM 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRIMEIRO MOMENTO DE 

ATUAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em 

decisão recente, a Corte Especial deste Tribunal passou a entender ser "

desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito 

ao benefício da assistência judiciária gratuita..." Na compreensão de não 

haver "lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma 

não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao 

benefício." (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) 2. Para o 

deferimento do pedido de assistência judiciária, a lei contenta-se com a 

comprovação da condição de hipossuficiência, por meio de simples 

afirmação do estado de pobreza feita pela parte, nos termos do art. 4º, da 

Lei nº 1.060/50, com a redação dada pela Lei nº 7.510/86, que determina 

que a "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". 3. Se a parte recorrida alega, em 

tempo oportuno (primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, 

que não fora intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de 

instrumento, incorrendo o feito em nulidade, incumbiria à Corte de origem 

examinar a alegação, ainda que em embargos de declaração. Hipótese de 

violação frontal ao art. 535 do CPC. 4. Recurso especial provido. 

(REsp.1559787/MG, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

Assim, diante da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e taxas judiciais.

Desta forma, ante a certidão de fls.34 que certificou o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
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 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.: 22220 Nr: 1032-92.2011.811.0092

 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: Tarraf Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silber Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regis Henrique de Oliveira - 

OAB:156751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 22220

Inicialmente cumpre esclarecer que as partes celebraram acordo e estão 

assistidas por advogado, desta forma, obedecendo-se a nova sistemática 

processual e primando pela economia e celeridade, torna-se 

desnecessária a intimação pessoal da sentença bastando apenas sua 

publicação via DJE.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado, e após arquivem-se os autos 

dando-se as baixas e anotações de estilo.

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.: 40903 Nr: 448-15.2017.811.0092

 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): Alonso Fernades Barbosa, ANTONIA 

APARECIDA CARVALHO BARBOSA, MARIA SEBASTIANA DE 

CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls.104.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46229 Nr: 271-17.2018.811.0092

 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: Irineu Celeste Trombini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46299

DECISÃO

Irineu Celeste Trombini ajuizou Ação de Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural c/c pedido de Tutela Antecipada em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita nos termos da Lei nº 1.060/50, bem como, antecipação de tutela a 

fim de ser-lhe concedido benefício assistencial, sob o argumento de que 

desempenhavam atividade rurícola em regime de economia familiar.

Aduziu, ainda que seu requerimento administrativo fora indeferido por falta 

de comprovação de atividade rural, ainda que de forma descontínua no 

período correspondente à carência (fls. 18).

 Junto com a inicial acostou documentos de fls. 11/18.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, na espécie, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita a requerente a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.

No que se refere à pretensão liminar consistente na implantação do 

benefício previdenciário almejado, não vislumbro a presença dos seus 

pressupostos autorizadores, ao menos neste momento processual, 

notadamente no que se refere ao dano irreparável.

É que a tutela almejada antecipadamente na inicial está a demandar análise 

dos elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, 

baseada em juízo de certeza a ser proferido após a angularização 

processual e formação do contraditório.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pela autora.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, bem como 

em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Novo Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar 

a ação, nos termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil, bem 

como intime-a para comparecer à audiência de instrução, a qual designo 

para o dia 08/05/2018 às 12:30 (MT).

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

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.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

 Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13767 Nr: 520-22.2005.811.0092

 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: Vanda de Souza Noia Pace

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Norberto Noel Previdente - 

OAB:3.427/MS, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - OAB:3.958/MT

 Código nº 13767

 DESPACHO

Translade-se para os autos cópia da decisão que rejeitou os embargos de 

declaração proferida nos autos apensos cód. nº 16966.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, dar andamento no 

feito sobre pena de extinção.

 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.: 15020 Nr: 570-14.2006.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loilda Rosa Pereira, JARBAS DE PAULO PEREIRA, 

Washington Luiz Pereira, EURÍPEDES JÚNIOR ROSA, Paulo Roberto 

Pereira, Juceneide Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Reginaldo G. 

Delgado - OAB:1986/MT

 Cód. n° 15020

DECISÃO

Homologo o cálculo de fls.148/153, uma vez que elaborados de acordo 

com os parâmetros da sentença.
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 Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16966 Nr: 124-40.2008.811.0092

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanda de Souza Noia Pace

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti - 

OAB:Matric. 1554077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:9177/MT

 Cód. nº 16966

DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante em face 

da sentença lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve omissão/contradição no que diz 

respeito à possibilidade de compensação no valor correspondente à 

condenação em honorários advocatícios.

 Pede a correção do vício apontado e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

 É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32707 Nr: 478-55.2014.811.0092

 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): A K de Souza Maciel ME, Gregório Tolentino 

Moretti de Almeida, Adha Kerolaine de Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Cód. nº 32707

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco Bradesco/SA, em 

face de AK de Souza Maciel – ME, Adha Kerolaine Maciel de Almeida e 

Gregório Tolentino Moretti de Almeida, todos qualificados nos autos.

Às (fls.31-verso), foi determinado à parte autora para, no prazo de dez 

dias, dar andamento no feito.

Tal decisão foi disponibilizada no DJE nº 9664, de 24/11/2015 e publicado 

no dia 25/11/2015.

Em certidão de (fls.35) foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pelo autor.

Somente na data de 05/09/2017, a parte autora peticionou informando a 

composição de acordo de (fls.38/39), requerendo a homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes às (fls.38/39), para que produzam seus efeitos legais, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se os 

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.: 40897 Nr: 444-75.2017.811.0092

 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): Guilherme Kok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls.113.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40900 Nr: 446-45.2017.811.0092

 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): JAIRO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls.105.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40908 Nr: 452-52.2017.811.0092

 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): Espolio de Izauda Maria Santos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls.100.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44712 Nr: 2629-86.2017.811.0092

 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:

 Código 44712
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DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando 

contradição na decisão de fls. 61, que determinou a citação do requerido 

para no prazo de 05 (cinco) dias purgar a mora, contudo restou omisso 

em qual momento a mesma deveria ocorrer se do cumprimento da liminar 

ou da juntada do mandado nos autos. (fls. 75/80)

É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

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.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve equívoco na decisão 

de fls. 61, devendo a mesma ser retificada, razão pela qual impõe-se o 

acolhimento dos embargos para o fim de suprir a contradição apontada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar a contradição e modificar a decisão embargada, nos seguintes 

termos:

“DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante protesto.

DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04.”

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34114 Nr: 193-28.2015.811.0092

 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: JUVENCIA BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 34114

DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 10 

de abril de 2018 às 12h30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 18 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40696 Nr: 331-24.2017.811.0092

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO 

TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO - STTRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 40696

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 18 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36603 Nr: 255-34.2016.811.0092

 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: EMERSON DA SILVA, ELIR MONEGATE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936, SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 36603

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 18 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41535 Nr: 819-76.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 Código: 41535

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 18 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43915 Nr: 2233-12.2017.811.0092

 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: Raquel Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital das Clínicas de Mineiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO
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 Código: 43915

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 18 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34601 Nr: 433-17.2015.811.0092

 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: ARTEI DEIMAR KNOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 34601

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar às 

informações de fls. 137/138.

Alto Taquari/MT, 18 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22170 Nr: 982-66.2011.811.0092

 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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valto Nascimento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça às fls. 71/72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30543 Nr: 1394-60.2012.811.0092

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Nascente Produtos Agropecuarios -EPP, 

Rejane Oliveira Vargas, Ivandro Ulmerindo Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30543

SENTENÇA

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança movida pelo Banco do Brasil S/A 

em face de Agro Nascente Produtos Agropecuários LTDA – EPP, Rejane 

Oliveira Vargas e Ivandro Ulmerindo Vargas, todos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 62/65 as partes compuseram acordo, requerendo a sua 

homologação por sentença, e consequente extinção do feito.

Assim, considerando que houve o pagamento integral por parte do 

executado, nos termos do art. 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA a presente 

execução movida pelo Banco do Brasil S/A em face de Agro Nascente 

Produtos Agropecuários LTDA – EPP, Rejane Oliveira Vargas e Ivandro 

Ulmerindo Vargas, o que faço com resolução de mérito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Sem custas e honorários.

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.: 30542 Nr: 1393-75.2012.811.0092

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Nascente Produtos Agropecuarios -EPP, 

Rejane Oliveira Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30542

SENTENÇA

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança movida pelo Banco do Brasil S/A 

em face de Agro Nascente Produtos Agropecuários LTDA – EPP, Rejane 

Oliveira Vargas, todos devidamente qualificados.

 Às fls. 65/68 as partes compuseram acordo, requerendo a sua 

homologação por sentença, e consequente extinção do feito.

Assim, considerando que houve o pagamento integral por parte do 

executado, conforme informado às fls. 70, nos termos do art. 924, II do 

NCPC, JULGO EXTINTA a presente execução movida pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Agro Nascente Produtos Agropecuários LTDA – EPP, 

Rejane Oliveira Vargas, o que faço com resolução de mérito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Sem custas e honorários.

P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18518 Nr: 418-58.2009.811.0092

 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): Lairto João Sperandio Filho, Lairto João 

Sperandio, JULIANA MAGALHÃES SIMÕES DE SÁ, Jucineia Menezes de 

Carvalho, Luiz Henrique Lazarini, Robison Junio Alves dos Santos, 

Mineradora Taquari Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Moisés Borges Rezende Júnior - OAB:5.374/MT

 Cód. nº 18518

DESPACHO

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos cód. nº 18523.

Estando os em instância superior, determino a extração da cópia por meio 

do sistema Apolo devendo sua originalidade ser certificada nos autos.

 Após, abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30631 Nr: 97-81.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ramos dos Reis, Andre Sergio dos 

Santos Carrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 
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Barbosa - OAB:5049-MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 

A/MT

 Cód. nº 30631

 Despacho

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. (Art. 583, III, do CPP)

 Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21657 Nr: 467-31.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 21657

 DESPACHO

 Diante da REVOGAÇÃO da nomeação do advogado Fábio Vilela de 

Carvalho, de fls.140, e pela ausência de Defensoria Pública instalada 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli OAB/MT-A 

8.974, para patrocinar a defesa dos réus em juízo, os honorários 

advocatícios serão arbitrados na prolação da sentença.

Intime-o da presente nomeação bem como para apresentação de 

alegações finais.

Por fim, verifico que a fl. 139 é estranha aos autos, sendo assim 

DETERMINO o desentranhamento das mesmas e sua juntada nos seus 

respectivos autos.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17395 Nr: 549-67.2008.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaraci Martins Manoel e Duarte Casadei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código: 17395

 DESPACHO

Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

 Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30541 Nr: 1392-90.2012.811.0092

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Nascente Produtos Agropecuarios -EPP, 

Rejane Oliveira Vargas, Ivandro Ulmerindo Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Cód. 30541

SENTENÇA

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança movida pelo Banco do Brasil S/A 

em face de Agro Nascente Produtos Agropecuários LTDA – EPP, Rejane 

Oliveira Vargas e Ivandro Ulmerindo Vargas, todos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 75/78 as partes compuseram acordo, requerendo a sua 

homologação por sentença, e consequente extinção do feito.

Assim, considerando que houve o pagamento integral por parte do 

executado, conforme informado às fls. 80, nos termos do art. 924, II do 

NCPC, JULGO EXTINTA a presente execução movida pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Agro Nascente Produtos Agropecuários LTDA – EPP, 

Rejane Oliveira Vargas e Ivandro Ulmerindo Vargas, o que faço com 

resolução de mérito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Sem custas e honorários.

P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30540 Nr: 1391-08.2012.811.0092

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Nascente Produtos Agropecuarios -EPP, 

Rejane Oliveira Vargas, Ivandro Ulmerindo Vargas

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

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Cód. 30540

SENTENÇA

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança movida pelo Banco do Brasil S/A 

em face de Agro Nascente Produtos Agropecuários LTDA – EPP, Rejane 

Oliveira Vargas e Ivandro Ulmerindo Vargas, todos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 77/81 as partes compuseram acordo, requerendo a sua 

homologação por sentença, e consequente extinção do feito.

Assim, considerando que houve o pagamento integral por parte do 

executado, nos termos do art. 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA a presente 

execução movida pelo Banco do Brasil S/A em face de Agro Nascente 

Produtos Agropecuários LTDA – EPP, Rejane Oliveira Vargas e Ivandro 

Ulmerindo Vargas, o que faço com resolução de mérito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Sem custas e honorários.

P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21331 Nr: 141-71.2011.811.0092

 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: Victor Cezar Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, ADM do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Pigatto Monteiro - 

OAB:37.880 - PR, Rogério Schuster Junior - OAB:40.191 -PR

 Código 21331

DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Victor Cezar Priori em 

face da sentença que julgou improcedente os pedidos feitos na presente 

ação, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

fixado em 10% do valor atualizado da causa, para cada réu (fls.987/999).

 Aduziu a parte embargante que houve omissão e contradição por conta 

do cerceamento de defesa, pela não produção de prova testemunhal e 

oitiva da parte embargada.

Pede a correção dos vícios apontados para anular a sentença embargada 

e com consequente prosseguimento d feito com a produção de prova. (fls. 

1000/1004, vº).

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 
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entendo que a decisão embargada não possui qualquer contradição, uma 

vez que todas as questões levantadas pelas partes foram apreciadas.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço, mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença embargada.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19243 Nr: 1057-76.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Assis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Marcolino Claro - 

OAB:OAB/MT 5.236

 Cód. nº 19243

DESPACHO

I – Designo audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima Lairto 

João Sperandio para o dia 04/04/2018, às 12h30min. (Horário MT)

II – Intimem-se e/ou requisitem-se, as testemunhas arroladas pelas partes, 

expedindo-se carta precatória para inquirição ou interrogatório aos que 

residirem fora da Comarca, atentando-se para os endereços informados 

na cota ministerial de fls. 189.

 III – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22444 Nr: 161-28.2012.811.0092

 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: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilton Aparecido Gomes Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 22444

DECISÃO

Defiro os pedidos contidos às fls. 61/61, vº, para determinar a correção 

da autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO” como o nome da ação.

Intimem-se os Executados, Admilton Aparecido Gomes Lemos para no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação 

de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da 

obrigação.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

 Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo 

Código de Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, do mesmo código.

 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.: 32742 Nr: 513-15.2014.811.0092

 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 Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlei Fernanda Buscariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 32742

Despacho

Defiro os pedidos de fls. 48/49.

I) Procedam-se as necessárias retificações na capa dos autos, bem como 

no Sistema Apolo, passando a constar como patrono da parte autora a 

advogada peticionante.

II) Determino nova expedição de mandado de busca e apreensão, depósito 

e citação no endereço informado.

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.: 11226 Nr: 39-93.2004.811.0092

 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: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO BAVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 11226

Despacho

Defiro o pedido do exequente de fls. 241/247.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, observando os bens 

indicados.

 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.: 19756 Nr: 1367-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalbras Comercio de Aços e Mateis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:SP/207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 19756

DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Art. 485, III e § 1º do 

NCPC).

 Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20978 Nr: 1120-67.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII, Scylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maura Cavalcante Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vilela Borges 

Melo - OAB:201921/SP, Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 20978

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31090 Nr: 606-12.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sary e Irmãos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica Municipal de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Martins Rezende - 

OAB:47143/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atento a nova sistemática processual determino a remessa deste feito ao 

Conciliador desta Comarca, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14144 Nr: 890-98.2005.811.0092

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

 PARTE AUTORA: Bioagro Indústria e Comércio Agropecuário LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grauna Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A

 Código nº 14144

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias em 

relação a penhora de fls.211/212, sobre pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14937 Nr: 484-43.2006.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM, JMB, MdLKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 14937

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente (fl. 223), foi efetuada a 

liberação da motocicleta junto ao sistema RENAJUD, bem como realizada 

busca junto ao sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte 

executada passíveis de penhora, conforme extratos em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Considerando a juntada de declaração de imposto de renda, determino que 

doravante os autos tramitem em segredo de justiça, devendo ser afixada 

TARJA MARROM e etiqueta contendo tal informação na capa dos autos.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21684 Nr: 494-14.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, ORLANDO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21684

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22968 Nr: 682-70.2012.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Oliveira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 22968

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento C/C Revisão Contratual 

proposta por Joelson Oliveira de Souza, em face de Banco Itaucard S.A, 

todos qualificados nos autos.

Às (fls.75), foi determinado à parte autora para, no prazo de dez dias, 

constituir novo advogado, sob pena de extinção.

 Em certidão de (fls.80) foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pelo autor.

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.

P.I.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30572 Nr: 40-63.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 
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Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vieira Barbosa, Francisco Vieira 

Barbosa - ME, Noemi Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:11.562 -MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atento a nova sistemática processual determino a remessa deste feito ao 

Conciliador desta Comarca, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30588 Nr: 56-17.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza - ME, Noemi Pereira de 

Souza, ELGIMAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30588

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, com êxito, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31868 Nr: 92-25.2014.811.0092

 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: Cardozo Escavações Ltda-Me, Adevande Cardozo do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - América Latina Logística Malha Norte 

S.A., H.M.P Serviços e Salvados - EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Moreira Carvalho 

- OAB:21375-GO, José Gildo dos Santos - OAB:6976-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 31868

Atento a nova sistemática processual determino a remessa deste feito ao 

Conciliador desta Comarca, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31972 Nr: 158-05.2014.811.0092

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Vieira Barbosa - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:11.562 -MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 Atento a nova sistemática processual determino a remessa deste feito ao 

Conciliador desta Comarca, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17021 Nr: 164-22.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Gracielle Naumann Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto - OAB:RS0025129, 

LEDA REGINA MORAES ROBERTO - OAB:33745, Marli Terezinha 

Mello de Oliveira - OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - 

OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 17021

 DESPACHO

Deixo de apreciar o pedido de fls.89 uma vez que o executado Luiz 

Henrique Leite Gonçalves foi excluído da presente ação, conforme 

decisão de fls.31.

Retifique-se o polo passivo da ação excluindo-se o avalista, conforme 

decisão de fls.31.

Aguarde-se o decurso do prazo do despacho de fls.85.

Após, certifique-se e voltem conclusos.

 Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22172 Nr: 984-36.2011.811.0092

 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: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silene Francisca Nunes Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:12330-A/MS, José Martins - OAB:84.314/SP, Leislie F. Haenisch 

- OAB:GO - 20.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 22172

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira/SA, 

em face de Silene Francisca Nunes Xavier, todos qualificados nos autos.

Às (fls.93/100), a parte autora peticionou informando a composição de 

acordo, requerendo a homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes às (fls.93/100), para que produzam seus efeitos legais, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31938 Nr: 155-50.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Inácio Portinho da Silva - 

OAB:150.973-B/SP, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - OAB:28626
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 31938

 Despacho

Em consulta ao Sistema Apolo foi constatada pendência da petição 

protocolada em: 12/01/2018 às 10:48:01 pelo PEA sob nº 45762.

Assim, devolvo os presentes autos à Secretaria para que seja 

providenciada a referida juntada.

Após, venham conclusos novamente para apreciação.

 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.: 32661 Nr: 443-95.2014.811.0092

 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 Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM TUR Transportes LTDA - ME, Salmo David 

Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:11.562 -MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 32661

 Despacho

Designo como leiloeiro judicial oficial para realização de hasta pública dos 

bens penhorados conforme fls.38/39 e 45/45, vº o Sr. Wellington Martins 

Araújo, leiloeiro oficial e rural credenciado neste Juízo.

 Expeça-se o necessário.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32857 Nr: 616-22.2014.811.0092

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SM TUR Transportes LTDA - ME, Salmo David Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:11.562 -MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 Cód. n° 32857

DESPACHO.

Arquive-se com as cautelas de estilo.

 Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 3025-63.2017.811.0092

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ivan Marion de Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Ferreira Borges Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com o parecer, denego a ordem. Sem custas nem 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. Alto Taquari/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51779 Nr: 477-89.2017.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovani Pinto de Barros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou 

de direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 

3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição, o que 

passo a apreciar.

Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento 

do benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se em 14/12/2016, 

e o ajuizamento da demanda, em 24/04/2017, destoando por completo do 

período prescricional aplicável ao presente caso (quinquenal).

Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de 

qualquer especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada 

a matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora 

combatida.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado.

2) DEFIRO a prova testemunhal requerida por ambas as partes.

3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de abril de 2018, às 

11:30m, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores.

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.

5) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

5.1) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50582 Nr: 1049-79.2016.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE DOS SANTOS ARANTES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou 

de direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 

3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição, o que 

passo a apreciar.

Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento 

do benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se em 14/05/2013, 

e o ajuizamento da demanda, em 28/10/2016, destoando por completo do 

período prescricional aplicável ao presente caso (quinquenal).

Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de 

qualquer especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada 

a matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora 
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combatida.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado.

2) DEFIRO a prova testemunhal requerida por ambas as partes.

3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de abril de 2018, às 13 

horas, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos 

os litigantes e seus procuradores.

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.

5) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

5.1) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47772 Nr: 185-75.2015.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Pereira de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou 

de direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 

3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição, o que 

passo a apreciar.

Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento 

do benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se em 07/05/2016, 

e o ajuizamento da demanda, em 28/02/2014, destoando por completo do 

período prescricional aplicável ao presente caso (quinquenal).

Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de 

qualquer especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada 

a matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora 

combatida.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado.

2) DEFIRO a prova testemunhal requerida por ambas as partes.

3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de abril de 2018, às 09 

horas, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos 

os litigantes e seus procuradores.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47863 Nr: 258-47.2015.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Manoel Barboza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de abril de 2018, às 

10H:30m, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores.

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.

5) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

5.1) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

6) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015.

 7) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

8) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 

da CNGC/MT.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 463-08.2017.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUZ HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem 

decididas, razão por que declaro o feito saneado.

2) DEFIRO a prova testemunhal requerida por ambas as partes.

3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de abril de 2018, às 11 

HORAS, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores.

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.

5) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

5.1) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

6) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015.

 7) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

8) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 

da CNGC/MT.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 1290-19.2017.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida Sperandio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-0/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou 

de direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 

3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição, o que 

passo a apreciar.

Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento 

do benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se em 15/03/2017, 

e o ajuizamento da demanda, em 23/08/2017, destoando por completo do 

período prescricional aplicável ao presente caso (quinquenal).

Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de 

qualquer especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada 

a matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora 

combatida.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado.

2) DEFIRO a prova testemunhal requerida por ambas as partes.

3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de abril de 2018, às 

13:30, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos 

os litigantes e seus procuradores.

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.

5) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

5.1) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47771 Nr: 184-90.2015.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Giroto Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, MAURICIO DE 

CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de abril de 2018, às 10 

horas, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos 

os litigantes e seus procuradores.

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.

5) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

5.1) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

6) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015.

 7) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

8) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 

da CNGC/MT.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50020 Nr: 654-87.2016.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Peres Camargo, Ezequiel Rodrigues e Camargo 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando da Rocha, Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PENDLOSKI - 

OAB:3256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de nulidade de ato jurídico c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Ezequiel Rodrigues e Camargo Júnior e Jane Peres 

Camargo em face de José Fernando da Rocha e Augusto da Silva, todos 

devidamente qualificados.

Analisando detidamente os autos, vejo que, embora conste na inicial que 

os requerentes são “neste ato representados por seu procurador 

substabelecido Moisés Prado dos Santos” (sic. Ref. 08), não consta nos 

autos procuração conferindo os poderes representativos ao suposto 

procurador e, na procuração acostada aos autos, coleciona-se apenas a 

assinatura do Sr. Moisés, outorgando poderes a advogada que 

subscreveu a peça inicial.

Denoto que a procuração anexada não tem o cordão de representar 

efetivamente os autores da demanda, uma vez que tal documento não é 

acompanhado pelas assinaturas dos demandantes, ou mesmo de 

procuração conferindo poderes suficientes ao Sr. Moisés, para 

representa-los processualmente.

Nesse prumo, é visível a irregularidade processual nos autos, pois o Sr. 

Moisés alega representar os requerentes nos autos, entretanto, não 

possui instrumento próprio de procuração no procedimento, criando assim, 

um óbice ao regular andamento processual.

Por essa razão:

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

EMENDE a inicial, trazendo aos autos instrumento assinado pelos 

requerentes conferindo poderes ao Sr. Moisés, para representação do 

polo ativo nos atos judiciais dessa demanda (art. 321 do CPC).

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

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 47712 Nr: 138-04.2015.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha da Silva Maia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DO PROCURADOR DA 

PARTE AUTORA, DR. EDSON CAMPOS DE AZEVEDO, PARA CIÊNCIA DA 

DECISÃO DE REF. 22: “...INTIME-SE o Digno defensor via DJE, para no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar que comunicou a renuncia a mandante, 

a fim de que esta nomeie sucessor.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 10092 Nr: 1063-83.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André da Silva Cristaldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DO PATRONO DO 

DENUNCIADO, DR. VALENTIN PERÓN, OAB 7524/MT, para que apresente 
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em tempo hábil as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54334 Nr: 63-57.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSDS, DdSdR, DdSdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4.Confirmada a paternidade através de prova documental pré-constituída, 

arbitro ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor dos requerentes DAVI DE 

SOUSA DOS REIS e DANIEL DE SOUSA DOS REIS, no valor equivalente a 

60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, devidos à partir da 

citação, visto que ausentes elementos concretos quanto à real 

capacidade financeira do alimentante.5.Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 13:00 horas. 

Diante do Provimento nº. 15/2016-CM que dispõe sobre o credenciamento 

de conciliadores para as Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, e 

considerando a Conciliadora lotada nesta Comarca, remetam-se os autos 

para que a mesma realize audiência de conciliação. Ressalto que casa 

haja composição das partes, os autos deverão ser remetidos para o 

Ministério Público para manifestação, com posterior conclusão para 

homologação do acordo.6.Antes de apreciar o pleito de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional com relação a guarda dos menores, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial, devendo ser intimada a 

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

referido estudo, encaminhando o relatório no prazo de 10 (dez) dias, na 

residência das partes envolvidas.7.Cite-se a parte requerida e intimem-se 

ambas as partes para que compareçam à audiência, devidamente 

acompanhadas por seus advogados, independentemente de prévio 

depósito de rol em Secretaria. Fica a parte autora advertida de que sua 

ausência ao ato acarretará a extinção e arquivamento do feito; e fica a 

parte ré advertida de que sua ausência ao ato em questão implicará em 

confissão e revelia, na forma do art. 7º da Lei 5.478/68.8.Na audiência, se 

não houver acordo entre as partes, poderá a parte ré oferecer 

contestação, desde que o faça por meio de advogado, passando-se, em 

seguida, à inquirição das testemunhas e à prolação de sentença, 

conforme o caso. 9.Cumpra-se. Sem prejuízo disso, uma vez que não 

consigo fazê-lo pelo sistema Apolo Eletrônico/Virtual,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54118 Nr: 2177-03.2017.811.0084

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FWPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Vistos.

 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis preenchendo os 

requisitos legais. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação do Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do art. 99, da Lei n. 13.105/15

2) Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, 

artigo 189, II).

3) Designo audiência de conciliação, para o dia 27 de fevereiro de 2018, 

às 14:00 horas. Diante do Provimento nº. 15/2016-CM que dispõe sobre o 

credenciamento de conciliadores para as Varas Cíveis do Estado de Mato 

Grosso, e considerando a Conciliadora lotada nesta Comarca, remetam-se 

os autos para que a mesma realize audiência de conciliação. Ressalto que 

casa haja composição das partes, os autos deverão ser remetidos para o 

Ministério Público para manifestação, com posterior conclusão para 

homologação do acordo.

3.1) CONSIGNE-SE que o pedido de tutela será apreciado após a 

realização do ato, caso não seja entabulado acordo entre os litigantes.

3.2) CONSIGNE-SE, também, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344).

4) INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência supra 

designada.

5) Considerando a ausência de Defensoria Pública na Comarca de 

Apiacás/MT, nomeio a Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi – 

OAB/MT 4931, advogada militante nesta cidade, para patrocinar a defesa 

do requerente, devendo a Secretaria proceder as anotações necessárias.

6) CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37194 Nr: 443-27.2011.811.0084

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Santos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAELA ANDRADE 

ZACARIAS - OAB:20421/B - MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que especifiquem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15(quinze) dias, conforme decisão de fls. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46392 Nr: 55-22.2014.811.0084

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

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

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

Campos - OAB:OAB/MT 13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente o endereço 

atualizado do requerente, haja vista certidão do oficial de justiça as fls. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46222 Nr: 973-60.2013.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Inês Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste quanto às fls. 

171-173, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32608 Nr: 239-56.2006.811.0084

 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: Lucia Tasarz Morete, Roseli Morete Dutra, Rosangela 

Morete, Hilda Morete da Silva, Inedina Morete Dalmolin, Geneci Morete, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 643 de 788



Zelia Tasarz Morete Batista, Luzia Morete, Ilton Morete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nilton Morete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado - 

OAB:12563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente o endereço 

atualizado do inventariante, conforme determinação de fls. 121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33415 Nr: 1039-84.2006.811.0084

 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 Raimundo Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que dê seguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de na extinção do feito, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, 

do Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30330 Nr: 1924-69.2004.811.0084

 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: Daiane de Sousa Alves, Menor, Maria de Fátima Pereira 

de Souza, Genitora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.[...] Ante ao exposto, DETERMINO:1) DESENTRANHE-SE os 

documentos de fls. 204/222, bem como as fls. 227/231, uma vez que 

foram juntados inoportunamente.2) DESTITUO a sra. Maria Fátima Pereira 

de Sousa como inventariante, com fulcro no art. 622, inc. V do CPC.3) 

NOMEIO a sra. DAIANE DE SOUSA ALVES como inventariante que, 

INTIMADA da nomeação, prestará, dentro de cinco (05) dias, o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem como, para 

apresentar: as primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, 

tomando-se por termo (art. 617, parágrafo único e art. 620, ambos, do 

CPC/2015); a prestação de contas e informação da atual situação dos 

bens. 4) Após, VISTAS ao Ministério Público, conforme requerido às fls. 

201 v.5) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás - MT, 16 de 

fevereiro de 2018.Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46599 Nr: 265-73.2014.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Sales Parente

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).2) DEFIRO a prova testemunhal requerida pela parte autora.3) FIXO, 

como principais pontos controvertidos: a) o exercício de atividade laboral 

rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício, por parte do de 

cujus e b) a qualidade de dependente da autora.4) DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 27 de abril de 2018, às 08h30min, devendo a 

Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e 

seus procuradores.CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade 

de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de 

não comparecimento.5) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos 

autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do 

CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos 

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015.5.1) Deverá o(a) advogado(a) 

constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras do art. 

455, do CPC/2015.6) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da 

prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus 

incisos do art. 373 do CPC/2015. 7) INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

da presente decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do 

CPC/2015.8) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no 

artigo 338 da CNGC/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Apiacás-MT, 19 de fevereiro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 15175 Nr: 977-15.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Anaor Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:

 Autos n°: 977-15.2004.811.0084.Código: 15175 Vistos.[...] Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelas partes. No mais, determino que sejam 

tomadas as medidas necessárias para reprodução audiovisual dos 

testemunhos colhidos ao longo do feito.Determino ainda que a Secretaria 

do Juízo providencie cópias das peças processuais, na forma do artigo 

472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.Neste contexto, não 

há nulidades a sanar, nem diligências a serem realizadas, razão pela qual 

dou por preparado o processo, determinando seja o réu CEZAR ANAOR 

MEDEIROS submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, no 

DIA 14 DE JUNHO DE 2018, A PARTIR DAS 10H:30M, no auditório da 

Câmara Municipal de Apiacás - MT.Intimem-se pessoalmente os jurados, o 

Ministério Público, o réu, seu Defensor e as testemunhas arroladas pelas 

partes ou pelo Juízo na fase do art. 422 do CPP. Tratando-se de 

testemunhas que exerçam cargo e/ou função pública, requisite-se o 

comparecimento junto ao superior hierárquico. Na forma do art. 431 do 

Código de Processo Penal.Oficie-se a Câmara Municipal de Apiacás - MT, 

informando a data e horário agendado para julgamento, para 

disponibilização de local adequado onde será realizada a sessão 

plenária.Convoquem-se os Jurados sorteados (art. 434, CPP, alterado pela 

Lei 11.689/2008).Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.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.Apiacás-MT, 16 de fevereiro de 2018.Tibério de Lucena 

Batista, Juiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30487 Nr: 2081-42.2004.811.0084

 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: Florismar dos Santos Lima, Vany Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Vidal Garcia, Dirce Fiorin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:6315

 Vistos.

Tendo vista que a demanda versa sobre direito possessório e há ação 

apensa em que os requeridos desta buscam reivindicar a área em lide, 

alegando serem os legítimos proprietários e que a referida ação ainda esta 

em fase instrumental é necessário, a fim de evitar decisões contraditórias 

ou conflitantes, a suspensão do processo, nos moldes do art. 313, inciso 

V, alínea “a”, do CPC/15.

 INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 157-88.2007.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Bidal Garcia, Dirce Fiorin Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente do Nascimento Neto, Gabriela 

Vila Nova, Florismar dos Santos Lima, Vani dos Santos Lima, José 

Agnaldo Lima, Marcia Beatriz Chaves Lima

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

OAB:13.182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que em despacho saneador, fora 

determinada a intimação das partes para apresentarem eventuais provas 

a serem produzidas, no entanto, não fora estipulado prazo as partes. 

Assim, imperativo desconsiderar a certidão de fls. 148, uma vez que 

inexistente prazo.

Noutro giro, denoto que a parte autora se manifestou nos autos, 

requerendo a produção de prova testemunhal, neste sentido, para o 

devido andamento do feito, acolho a pretensão da parte autora e defiro a 

produção de prova constituída no depoimento das partes e oitiva de 

testemunhas, porém, postergo a designação de audiência de instrução, 

uma vez que a parte requerida não se manifestou quanto a produção de 

prova.

Ademais, quanto à parte requerida, com o intuito de evitar quaisquer 

nulidades processuais, INTIME-SE a parte, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, especifique as eventuais provas que pretende produzir.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35223 Nr: 167-64.2009.811.0084

 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: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi, Marildete 

Maciel Mello, Márcia Freieslembem Diefenthaeler, Sadi Correia de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Silva Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - 

OAB:11111-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ana Maria Fernandes 

de Andrade Vincenzi, Marildete Maciel Mello, Sadi Correa de Melloi e 

Márcia Freieslembem Diefenthaeler, em desfavor do Município de 

Apiacás-MT

Assim:

1) INTIME-SE o Município Apiacás/MT, com base no artigo 100 da CF/88, na 

forma do artigo 535 do CPC/2015, por meio de seu representante judicial, 

para querendo, impugnar as execuções propostas às fls. 387, 403, 423 e 

310 pelas exequentes, no prazo de trinta (30) dias (observando-se que, 

com relação ao Município, conforme artigo 534, § 2°, não se aplica multa).

 2) Impugnada as execuções, na forma do item “1” CERTIFIQUE-SE acerca 

da tempestividade e façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrido o prazo de que trata o item “1”, sem impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por precatório (art. 535, § 

3º, inciso I, do CPC/2015).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Apiacás-MT, 19/02/2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32805 Nr: 430-04.2006.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:DefensorPúblico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Moreno Rúbio 

Junior - OAB:170.569/SP

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DO PATRONO DO RÉU, 

para que assine a petição de juntada de mandado de procuração às fls. 

192, conforme determinação de fls. 194.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 157-88.2007.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Bidal Garcia, Dirce Fiorin Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente do Nascimento Neto, Gabriela 

Vila Nova, Florismar dos Santos Lima, Vani dos Santos Lima, José 

Agnaldo Lima, Marcia Beatriz Chaves Lima

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

OAB:13.182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que em despacho saneador, fora 

determinada a intimação das partes para apresentarem eventuais provas 

a serem produzidas, no entanto, não fora estipulado prazo as partes. 

Assim, imperativo desconsiderar a certidão de fls. 148, uma vez que 

inexistente prazo.

Noutro giro, denoto que a parte autora se manifestou nos autos, 

requerendo a produção de prova testemunhal, neste sentido, para o 

devido andamento do feito, acolho a pretensão da parte autora e defiro a 

produção de prova constituída no depoimento das partes e oitiva de 

testemunhas, porém, postergo a designação de audiência de instrução, 

uma vez que a parte requerida não se manifestou quanto a produção de 

prova.

Ademais, quanto à parte requerida, com o intuito de evitar quaisquer 

nulidades processuais, INTIME-SE a parte, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, especifique as eventuais provas que pretende produzir.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37499 Nr: 254-15.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Hoffmann Zimmer Baumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Apiacás

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

OAB:6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Código: 37499.

Vistos.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela parte requerente, eis que 

apresentado em juízo no prazo legal de cinco dias da intimação da 

sentença, preenchidos os demais pressupostos de insurgência.

Às fls. 205/209 foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela parte 

requerida.

Observadas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o § 3º, do 

art. 1.010, do NCPC, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Apiacás - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 52852 Nr: 1235-68.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Francisco de Almeida Santos, 

Douglas do Nascimento Vaz, Edimário dos Santos Souza, Viviane Lopes 

Bispo Cavalcante, Romulo Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Face ao exposto, e por tudo mais que restou demonstrado nos autos do 

presente feito criminal, e em consonância com a jurisprudência acerca do 

assunto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

deduzida pelo Ministério Público na denúncia e em consequência desta:A) 

CONDENO os acusados Aparecido Francisco de Almeida Santos, Edimário 

dos Santos Souza, Rômulo Henrique da Silva, Viviane Lopes Bispo 

Cavalcante, pela prática dos delitos previstos no artigo artigos 33, “caput”, 

e 35, "caput" ambos da Lei 11.343/06, ABSOLVENDO-OS, entretanto, das 

imputações descritas nos artigos 180, caput, do Código penal e 12 da Lei 

n° 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.B) 

CONDENO o acusado Douglas do Nascimento Vaz, como incurso nas 

reprimendas do artigo 33, “caput”, e 35, "caput" da Lei 11.343/06, 180, 

caput, do Código penal e 12 da Lei n° 10.826/03.Passo à dosimetria das 

penas, de acordo com o critério trifásico do art. 68, “caput”, do Código 

Penal.1) Réu- Aparecido Francisco de Almeida Santos(...)

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26152 Nr: 2195-12.2010.811.0038

 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: Jose Vicente Ferreira

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício Corej, ref. 28, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66460 Nr: 281-97.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goiás Indústria e Comércio de Forros Ltda, Geane 

Cristina Barros dos Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro G dos Santos Vidros - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kivia Ribeiro Longo Rios - 

OAB:MT/ 13.212, Marcela Reis Frizon - OAB:MT/ 20.221, MARISTELA 

REIS FRIZON - OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28609 Nr: 2034-65.2011.811.0038

 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: SFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que informe os contatos e 

endereços do requerente, a fim de que esta secretaria possa intimá-lo da 

expedição de alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 1307-04.2014.811.0038

 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: Gircilene Maia Dutra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos 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 IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 1820-69.2014.811.0038

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Teresa Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteno Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fatima Tereza Cruz - 

OAB:8998DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 Intimação da parte autora para que se manifeste nos autos, prestando as 

informações necessárias para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97308 Nr: 177-37.2018.811.0038

 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: MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayse Fernanda Botelho de 

Carvalho - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA.A regra é a designação de audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 
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expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57654 Nr: 1847-52.2014.811.0038

 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: Renata Aparecida de Souza, LdSFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do retorno dos autos da 2ª instância 

para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58442 Nr: 2193-03.2014.811.0038

 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: Antonio Ferreira dos Reis

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72207 Nr: 3337-41.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Lopes Batista & Cia Ltda, Diego Neves 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que efetue o pagamento da diligência do 

oficial de justiça para que seja dado prosseguinto ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77705 Nr: 2844-30.2017.811.0038

 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: Gessira Martins Pereira, Sivirino Ferreira Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ 

NOVAES - OAB:19946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DETERMINO que oficie ao Banco do Brasil S.A., anexando 

cópia reprográfica dessa decisão, e cientifique da proibição de retirada, 

contudo da possibilidade de que a curadora provisória, como 

representante do interditando, inclusive responsável pela declaração de 

rendas, tenha acesso integral às contas e dados bancários, ou seja, 

somente eventual saque ou movimentação de retirada da quantia existente 

está condicionada à ordem judicial.

Por fim, uma vez que há pedido de declínio de competência para Comarca 

diversa e porque há precedentes do Superior Tribunal de Justiça (CC 

134.097/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/10/2015, DJe 05/11/2015; CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011) no 

sentido de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o 

interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras 

questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio 

jurisdictionis, segundo o qual a competência se define no momento da 

propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao(à) representante do 

Ministério Público para manifestação, retornando-me concluso para decidir 

com URGÊNCIA em prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97327 Nr: 186-96.2018.811.0038

 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: Joilson Cirino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de São Paulo, Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de São Paula - DER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial 

Cível da Fazenda Pública da Comarca e DETERMINO que, intimada a parte 

dessa e nada requerido em prosseguimento ou interposto algum recurso 

por irresignada com a decisão de declínio, faça a remessa/distribuição do 

processo no juízo competente, com as anotações e baixas – NCPC, art. 

64, § 3º.Intime.Cumpra, com URGÊNCIA.Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1007 Nr: 97-13.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora Pereira Ltda., Antonio Carlos 

Damian Borges, Franclin Vilson Damian Borges, Maria Conceição Pereira 
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Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste da proposta de acordo 

apresentada pelos executados às fls. 188/189, bem como os documentos 

às fls. 190/199, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 49237 Nr: 1452-62.2015.811.0026

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVB, CRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 Em cumprimento a decisão de “Ref: 70”, Intima-se o douto causídico 

nomeado , Dr. Elias Bernardo de Souza, para que apresente o endereço 

atualizado da Testemunha “Rodrigo de Tal”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41384 Nr: 1557-44.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Sena de Melo, Alvaro Jesus Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

Rafael Augusto de Brito - OAB:13631/MT

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, intimo o advogado do réu 

Aparecido Sena de Melo para apresentação de Memoriais Finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54989 Nr: 2641-41.2016.811.0026

 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): Maria Natalícia dos Santos Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:39931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 *Vistos.

1. Cuida-se de ação de execução proposta pelo BANCO DAYCOVAL S/A 

em face de MARIA NATALICIA DOS SANTOS

Recebida a inicial (fls. 34/35), deferiu-se o pedido liminar bem como 

determinou-se a restrição judicial do veículo objeto do litígio.

 Antes da citação, comparecem ambas as partes aos autos para informar 

a composição dos seus interesses e solicitando a homologação do acordo 

constante às fls. 62/66.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido

2. Pois bem, estando as partes bem representadas e não constatando-se 

irregularidades, HOMOLOGO o acordo firmado, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta 

decisão, e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do NCPC.

Por fim, DEFIRO o pedido de suspensão, devendo os autos permanecerem 

na Secretaria da Vara até 30/07/2019, data da última parcela, após, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

houve o cumprimento do acordo firmado, dando total quitação ao débito 

alimentar ou, querendo, manifestar-se no que entender de direito.

Transcorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte.

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.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62588 Nr: 3906-44.2017.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lais da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que transcorreu " in albis" o prazo concedido à Autora 

para Emendar a Inicial, em que pese devidamente Intimada Via Dje na 

pessoa de seu causídico constituído.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48166 Nr: 916-51.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Presentes Arenápolis Ltda, Josiel 

Rodrigues dos Santos, Maria Edicelma Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Leandro Piovesan 

Toffolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:19920, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-B, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que, em 

estrito cumprimento a decisão de “Ref. 64”, incluir o Sr. Leandro Piovesan 

Toffolo na condição de assistente litisconsorcial na capa dos autos.

Ato Contínuo, Intimo o litisconsorte supra mencionado, na pessoa de seu 

Causídico devidamente constituído, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofertar Contrarrazões ao Recurso Interposto no bojo dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59477 Nr: 2077-28.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Amoresio Soares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação e os 

documentos a ela agregados.

II. Após, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

III. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

Arenápolis/MT, 24 de dezembro de 2017.
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MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000054-58.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/04/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 19/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-43.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000055-43.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/04/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 19/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-13.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEOMAR MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000057-13.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/04/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 19/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-95.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGENIL DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000058-95.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/04/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 19/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-87.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010223-87.2015.8.11.0026 REQUERENTE: SIMONE DE CASTRO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 

9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento. Decido. De inicio anoto que a 

parte autora deixou de cumprir a decisão à fl. 6541743, deixando 

transcorrer in albis o prazo para apresentar comprovante de domicílio em 

seu nome, conforme evento nº 9172110, resultando no indeferimento da 

petição inicial. Vale dizer que nos Juizados Especiais a competência 

territorial é absoluta, sendo o comprovante de domicílio do autor 

documento essencial para o processamento do feito. Com efeito, o art. 4º, 

da Lei 9.099/1995, disciplina que será competente o foro do domicílio do 

réu ou no local onde este exerça suas atividades ou mantenha 

estabelecimento, ou no lugar onde a obrigação deverá ser satisfeita, ou no 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato. Vejamos: Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. O artigo 330 do 

NCPC trata acerca do indeferimento da petição inicial que se dará nas 

seguintes hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321. Compulsando os autos, verifica-se que foi dado oportunidade à parte 

autora de emendar a inicial, nos termos do art. 321 do NCPC , porém, esta 

não atendeu a emenda. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta 

forma, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, 

vejamos o seguinte julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA 

EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) Por todo exposto, nos termos do art. 485 I 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do NCPC indefiro a petição inicial e, 

julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas processuais. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-19.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010234-19.2015.8.11.0026 REQUERENTE: EDINETE PEREIRA BATISTA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 

9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento. Decido. De inicio anoto que a 

parte autora deixou de cumprir a decisão à fl. 6541908, deixando 

transcorrer in albis o prazo para apresentar comprovante de domicílio em 

seu nome, conforme evento nº 9172799, resultando no indeferimento da 

petição inicial. Vale dizer que nos Juizados Especiais a competência 

territorial é absoluta, sendo o comprovante de domicílio do autor 

documento essencial para o processamento do feito. Com efeito, o art. 4º, 

da Lei 9.099/1995, disciplina que será competente o foro do domicílio do 

réu ou no local onde este exerça suas atividades ou mantenha 

estabelecimento, ou no lugar onde a obrigação deverá ser satisfeita, ou no 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato. Vejamos: Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. O artigo 330 do 

NCPC trata acerca do indeferimento da petição inicial que se dará nas 

seguintes hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321. Compulsando os autos, verifica-se que foi dado oportunidade à parte 

autora de emendar a inicial, nos termos do art. 321 do NCPC , porém, esta 

não atendeu a emenda. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta 

forma, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, 

vejamos o seguinte julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA 

EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) Por todo exposto, nos termos do art. 485 I 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do NCPC indefiro a petição inicial e, 

julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas processuais. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-95.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010216-95.2015.8.11.0026 REQUERENTE: DANIELA DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. Com 

fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento. 

Decido. De inicio anoto que a parte autora deixou de cumprir a decisão à fl. 

6541606, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar 

comprovante de domicílio em seu nome, conforme evento nº 9171774, 

resultando no indeferimento da petição inicial. Vale dizer que nos Juizados 

Especiais a competência territorial é absoluta, sendo o comprovante de 

domicílio do autor documento essencial para o processamento do feito. 

Com efeito, o art. 4º, da Lei 9.099/1995, disciplina que será competente o 

foro do domicílio do réu ou no local onde este exerça suas atividades ou 

mantenha estabelecimento, ou no lugar onde a obrigação deverá ser 

satisfeita, ou no domicílio do autor ou do local do ato ou fato. Vejamos: Art. 

4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. O artigo 330 do 

NCPC trata acerca do indeferimento da petição inicial que se dará nas 

seguintes hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321. Compulsando os autos, verifica-se que foi dado oportunidade à parte 

autora de emendar a inicial, nos termos do art. 321 do NCPC , porém, esta 

não atendeu a emenda. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta 

forma, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, 

vejamos o seguinte julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA 

EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) Por todo exposto, nos termos do art. 485 I 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do NCPC indefiro a petição inicial e, 

julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas processuais. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73711 Nr: 638-53.2018.811.0088

 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: DANIEL RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DO MERCADO BOM PREÇO, POLACO 

MADEIREIRO, ZÉ DA ZORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSE STUANI - 

OAB:21949/0 - MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A princípio, postergo a análise do pedido liminar para após a realização de 

audiência de justificação.

 Assim, nos termos do artigo 562, “caput”, segunda parte, do Código de 

Processo Civil, entendo necessária a realização de audiência de 

justificação prévia, que designo para o dia 19 de março de 2018, às 17 

horas.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Citem-se e intimem-se os requeridos, para que compareçam na audiência 

acompanhados de advogado.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça lavrar auto de constatação acerca de 

outros possíveis invasores na área em litígio, além dos requeridos já 

mencionados na inicial.

 Intime-se o requerente, por seu advogado, para que compareça 

acompanhado de suas testemunhas, as quais deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação.
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 Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 18-17.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA SOUZA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT- 10.609

 Intimo o Dr. Rubens Rodrigues dos Santos, para que informe o atual 

endereço da ré Karina Souza Rezende.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 73711 Nr: 638-53.2018.811.0088

 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: DANIEL RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DO MERCADO BOM PREÇO, POLACO 

MADEIREIRO, ZÉ DA ZORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSE STUANI - 

OAB:21949/0 - MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que efetue o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41430 Nr: 84-31.2012.811.0088

 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 LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para impugnar a contestação de fls. 189/196.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51038 Nr: 1800-93.2012.811.0088

 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: ANGELINA TABORDA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio de seu representante legal, para que 

ofereça contrarrazões do recurso de apelação juntado ás fls. 172/176.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52254 Nr: 1012-45.2013.811.0088

 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: DJANIRA INACIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que manifeste-se acerca da petição juntada 

sob fls. 197/201.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-74.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

INES BUSANELLO CEOLIN 82120471134 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, e ante o retorno dos autos da 2ª Instância, intimo as 

partes para que requeiram o que entender por direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-40.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (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 ARIPUANÃ DECISÃO Numero do Processo: 

1000004-40.2018.8.11.0088 REQUERENTE: ADELCIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial e delibero pelo prosseguimento do 

feito. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela 

antecipada e indenização por danos morais e materiais interposta por 

Adelcio de Almeida em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Narra o requerente que na data de 04/01/2018, ao chegar em 

sua residência, deparou-se com a sua rede de energia interrompida. Em 

contato com os funcionários da concessionária requerida, estes o 

informaram que era necessário realizar a trocar do seu relógio medidor, 

uma vez que o objeto encontrava-se com defeito. Prossegue narrando 

que a retirada do relógio medidor foi realizada sem que houvesse morador 

na residência, de forma unilateral, e sem aviso prévio. Relata que entrou 

em contato com a empresa requerida por diversas vezes, a fim de 

solucionar o problema, contudo, não obteve êxito. Por fim, o Autor pleiteia 

que seja antecipada a tutela a fim de que a requerida proceda à instalação 

de novo relógio medidor na residência do requerente, localizada na Rua E, 

nº 299, Quadra 11, Bairro Vila Operária, nesta Cidade e Comarca, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais). Pugna, ainda, pela condenação da demandada no 

pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 

20.030,82 (vinte mil e trinta reais e oitenta e dois centavos). Com a inicial 

vieram os documentos digitalizados. É O RELATÓRIO. DECIDO. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, pois 

plenamente cabível perante os Juizados Especiais. O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que, havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, há plena possibilidade de concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

particular, o pedido liminar merece acolhimento, eis que da análise dos 

autos verifica-se que o autor encontra-se com seus débitos em dia junto à 

empresa requerida. De mais a mais, há fortes indícios de que a parte ré 

tenha retirado o relógio medidor de forma irregular, sem aviso prévio ao 

proprietário da residência e sem que tenha justificado tal atitude. A 

narrativa deixa claro que o autor realizou a transferência da conta de luz, 

para seu nome, cerca de 40 (quarenta) dias antes de efetuado o corte de 

energia. Ora, se havia algum defeito ou irregularidade no medidor, a 

empresa requerida deveria ter tomado as providências necessárias 

quando do pedido de transferência de titularidade. Assim, o relato da 

inicial, corroborado pelos documentos juntados são suficientes a 

demonstrar a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, eis que o autor encontra-se sem energia elétrica desde o dia 

04/01/18. Ante o exposto, visto que presentes os requisitos da concessão 

antecipada da tutela de urgência, DEFIRO a tutela de urgência e determino 

que a requerida efetue, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

instalação de novo relógio medidor de energia na residência do autor, 

localizada na Rua E, nº 299, Quadra 11, Bairro Vila Operária, nesta Cidade 

e Comarca. Em caso de descumprimento desta ordem, aplico, em 

consonância com o disposto no artigo 297, Parágrafo único, CPC, multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 1º c/c art. 6º, 

inciso VIII, ambos da Lei 8.078/90, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Designo audiência de conciliação para o dia 06 de março de 

2018, às 15 horas e 30 minutos, a ser realizada nesta Comarca de 

Aripuanã/MT. Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora. Deverá ser consignado, 

ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte autora, 

por seu advogado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Aripuanã, 31 

de janeiro de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada 

digitalmente)

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 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 réu, nas pessoas de seus advogados, quanto a expedição 

das cartas precatórias (referências 86, 87 e 89), endereçadas aos Juízos 

das Comarcas de Sapezal/MT, Juína/MT e Jí-paraná/RO, com a finalidade 

de inquirir as testemunhas GABRIEL DIJAN SCHMEING, DEBORA NIVIA 

ATAYDE DOS SANTOS e VITOR KAHIK SANTOS DE ALMEIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50879 Nr: 412-22.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para que manifeste-se no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca do Ofício n. 520/2016-DAP, juntado as fls. 56/57, 

no qual informa que fora devidamente quitado o valor constante no Ofício 

Requisitório n. 242/2015.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-10.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010041-10.2014.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: 

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP REQUERIDO: JOEL FRANCISCO DE 

SOUZA Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se 

manifeste no prazo de 5 dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 

8980824.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-74.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (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)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010082-74.2014.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: FERNANDO 

FERNANDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intimo o requerido, na pessoa do seu 

advogado, para junte nos autos, a guia de depósito judicial no prazo de 5 

dias, uma vez que fora juntada apenas o comprovante de pagamento.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41300 Nr: 173-75.2018.811.0110

 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: MARCOS HIROSHI CARDOSO SASAKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO A LIMINAR E DETERMINO o requerido efetive as medidas 

necessária para o retorno imediato do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora n° 6/594179-4, bem como que se abstenha de incluir 

o nome do requerente em quaisquer órgãos de restrição ao crédito; sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, que prima pela solução 

consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser 

promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores 

Públicos e membros do Ministério Público, e considerando ainda, o previsto 

no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de conciliação para o 
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dia 11 de ABRIL de 2018, às 18h00min (horário de Cuiabá/MT), ocasião em 

que oportunamente se tentará uma conciliação amigável.CITAÇÃO DO 

REQUERIDO O requerido deverá ser citado acerca do teor da inicial, 

advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no 

mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC.Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu defensor, para comparecer na audiência 

designada (art. 334, § 3º CPC).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39568 Nr: 1393-45.2017.811.0110

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SILVESTRE FERREIRA, HOTEL E 

RESTAURANTE SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13702

 Considerando a decisão de fls. 104/105, que deferiu a substituição do 

bem arrestado, procedo à intimação da parte requerida para transportar o 

bem até a Comarca de Campinápolis-MT para realizar a substituição do 

bem arrestado.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41036 Nr: 49-92.2018.811.0110

 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: JUCELMA PAULINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc. Decisão->Não concessão de liminar Trata-se de Ação de 

Manutenção da Posse com Retenção por Benfeitorias c/c Preceito 

Cominatório, movida por JUCELMA PAULINO ALVES em face do MUNICÍPIO 

DE CAMPINÁPOLIS/MT. (...) FUNDAMENTO E DECIDO. Portanto, o pedido 

liminar não merece acolhimento, uma vez que não presente o primeiro 

requisito, qual seja: fumus boni iuris. Em relação ao segundo, periculum in 

mora, prescinde de análise, já que os requisitos são cumulativos. 

DISPOSITIVO Posto isso, não preenchidos os requisitos legais, INDEFIRO A 

LIMINAR PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 564 c/c 183 do CPC. 

Após, intime-se o autor para impugnação, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 566 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. De 

Nova Xavantina para Campinápolis – MT, 16 de fevereiro de 2.018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32158 Nr: 1899-60.2013.811.0110

 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: SONIA JACINTO CAMPOS

 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

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquiamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32140 Nr: 1883-09.2013.811.0110

 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: LAURINDA BARROS DE SOUSA DE PAULA

 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

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquiamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39758 Nr: 1452-33.2017.811.0110

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO BAISE, EDUARDO RODRIGUES MENDES, EDNA 

OLIVEIRA DA SILVA, LIVIA DA SILVA BUENO, ALDO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13702

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias aporte aos autos a cópia do 

Recurso protocolado na instancia superior, conforme petição de fl. 204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37914 Nr: 410-46.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL APARECIDO MILTON BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA COMAR - OAB:48308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO para os devidos fins, em resposta ao peticionado à fl.37, esta 

Serventia através do ato ordinatório realizado no dia 19 de dezembro de 

2017, com publicação no dia 24 de janeiro de 2018, promoveu direcionada 

a advogada peticionante a intimação para efetuar o pagamento da 

diligência para cumprimento da presente missiva, inclusive informando que 

os valores deveriam ser recolhidos por meio de Guia de Depósito, 

vinculadas ao Sistema de Controle de Pagamento de Diligencias, o (CPD).

 Deste modo, em consideração a referida petição, reitero o último 

paragrafo do referido ato ordinatório:

“POR FIM, CERTIFICO que desde o mês de julho do corrente ano a 

Corregedoria Geral de Justiça publicou provimento alterando a forma de 

recolhimento de diligencia dos Oficiais de Justiça devendo estas serem 

recolhidas também por guia de depósito, entretanto vinculadas ao Sistema 

de Controle de Pagamento de Diligências (CPD), disponibilizadas junto ao 

'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, sendo que a região a ser 

cumprida o ato é na zona rural, no Distrito de São José do Couto.”

Campinápolis -MT, 18 de fevereiro de 2018.

Wanessa dos Passos Farias

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 12038 Nr: 460-58.2006.811.0110

 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: MARIA DAS DORES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os Oficios 

encaminhados pelo TRF da 1ª Região, que noticia o pagamento de valores 

remanescentes das RPV(s) expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 17125 Nr: 287-34.2006.811.0110

 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: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os Oficios 

encaminhados pelo TRF da 1ª Região, que noticia o pagamento de valores 

remanescentes das RPV(s) expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 17866 Nr: 307-25.2006.811.0110

 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: AURELIANO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os Oficios 

encaminhados pelo TRF da 1ª Região, que noticia o pagamento de valores 

remanescentes das RPV(s) expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18251 Nr: 357-51.2006.811.0110

 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: EGIDIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA ALESSANDRA FÁVERO 

ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 

/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os Oficios 

encaminhados pelo TRF da 1ª Região, que noticia o pagamento de valores 

remanescentes das RPV(s) expedidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33776 Nr: 1165-75.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ALVES DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302/MT

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar o advogado de defesa, da 

expedição e envio para a Comarca de Cuiabá, no dia 02 de fevereiro a 

Carta Precatória com a finalidade de omterrpgar p requerido, bem como as 

testemunhas de defesa arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35301 Nr: 757-50.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para inofmrar se 

houve o pagamento da divida em execução, no prazo de 05 (cinco), dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30189 Nr: 1127-34.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, MAURÍCIO 

JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES, ANTONIO DE SOUZA ROCHA 

FILHO, CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE SOUZA ROCHA 

FILHO - OAB:10501-B, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, 

MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - OAB:11464/O

 INTIMAR A DEFESA, da designação da audiencia de instrução e 

julgamento agendada para o dia 26 de março de 2018, às 13:30 horas 

(MT), a ser realizada na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37039 Nr: 3265-69.2015.811.0012

 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: TEREZINHA TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade a Sra. TEREZINHA TAVARES DE SOUZA, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (26/09/2015), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Concedo o pedido de tutela urgência, 

por tratar-se de verba alimentar, para determinar ao Requerido que 

implante o benefício deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e 

de juros moratórios a partir da citação. A correção monetária será 

aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 e legislação 

superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos 

para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento 

final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os 

juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas 

vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 
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CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35261 Nr: 731-52.2015.811.0110

 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: JOÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade ao Sr. JOÃO DO NASCIMENTO, na base de 

um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do ajuizamento da ação 

(22/09/2015), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Concedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de 

verba alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais). As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária será aplicada em conformidade 

com a Lei n. 6.899 /81 e legislação superveniente, de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça 

Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os juros moratórios 

serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da 

citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas 

vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do 

CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 

2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º 

da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 

12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36281 Nr: 291-22.2016.811.0110

 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: VALDEMAR DE SOUZA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade ao Sr. VALDEMAR DE SOUZA SANTANA, 

na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (15/03/2016), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Concedo o pedido de tutela urgência, 

por tratar-se de verba alimentar, para determinar ao Requerido que 

implante o benefício deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e 

de juros moratórios a partir da citação. A correção monetária será 

aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 e legislação 

superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos 

para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento 

final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os 

juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas 

vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 296-10.2017.811.0110

 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: LAZARA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade a Sra. LÁZARA PEREIRA, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(01/09/2016), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Concedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de 

verba alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais). As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária será aplicada em conformidade 

com a Lei n. 6.899 /81 e legislação superveniente, de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça 

Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os juros moratórios 

serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da 

citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas 

vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do 

CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 

2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º 

da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 

12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40854 Nr: 1855-02.2017.811.0110

 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): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Sentença-> Extinção sem resolução de mérito->Desistência

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de CLEINE 

FARIAS.

A parte autora pugnou pela desistência da ação, fl. 26.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, infere-se que dos autos que a parte requerente manifestou pela 

desistência do processo (fl. 26).

Ressalto que no presente caso não há necessidade para intimação da 

parte contrária manifestar quanto à desistência da ação, haja vista que 

não houve citação.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos dos arts. 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.

Determino a baixa na restrição do veículo realizada em fl.24.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

art. 90 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25142 Nr: 179-63.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Indisponibilidade de bens.

Diante da não localização de bens dos executados, DEFIRO o pugnado 

pela parte autora, determinando a pesquisa de veículos de titularidade do 

demandado realizada por meio do SISTEMA RENAJUD, em nome do 

devedor M P PAIVA, CNPJ: 32.960.023/0001-34 e Mário Pires de Paiva, 

CPF n° 0011.333.301-34; com exceção de veículos que constem alienação 

fiduciária em garantia, diante da propriedade resolúvel do eventual credor.

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e a 

executada para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18830 Nr: 404-25.2006.811.0110

 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: ANTONIA FRANCISCA GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP, WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É o relatório necessário. Decido. Recebo os Embargos, porque formal 

e tempestivamente apresentados. DO MÉRITO Em que pese as razões 

invocadas pelos Embargantes, entendo que não é caso de acolhimento do 

pleito. Isso porque os embargos de declaração estão disciplinados no art. 

1.022 do Código de Processo Civil e têm como objetivo acabar com 

obscuridade, contradição, omissão e para correção de erro material. (...) 

DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração (fls. 175/175-v), mantendo a sentença de fls. 173/174 

integralmente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21565 Nr: 576-30.2007.811.0110

 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: SIRLON JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IDAMIZ FÉLIX VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão - Determinação

Indefiro a citação por edital da herdeira Vanessa Cristina Vieira, visto que 

esta já se manifestou nos autos (fls. 125).

Sobre o cálculo do tributo, deverá o autor se manifestar no prazo de 05 

(cinco), conforme art. 638 do CPC; bem como juntar aos autos o 

instrumento de procuração referido à folha 125.

Em seguida, intimem-se as Fazendas Públicas: Federal, Estadual e 

Municipal, para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36542 Nr: 394-29.2016.811.0110

 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: MARLON RODRIGO TEIXEIRA E QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

 Primeiramente, diante da hipossuficiência técnica e informacional, inverto 

o ônus da prova em favor do autor, com fulcro no art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse na produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36787 Nr: 516-42.2016.811.0110

 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: WEIDILA PERES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

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 18 de ABRIL de 

2018, às 15h30min.

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; 

sendo dispensada ao autor, por ter apresentado o rol testemunhal às fls. 

114.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (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.
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 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

Cadastre as testemunhas arroladas pela requerente às fls. 114.

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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Atente-se a Secretaria para a intimação do requerido Estado de Mato 

Grosso para comparecer à solenidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13333 Nr: 687-48.2006.811.0110

 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: COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Proceda-se com a imediata juntada dos documentos referidos à folha 255, 

a fim de que seja dado seguimento ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34747 Nr: 408-47.2015.811.0110

 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: ADCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NODCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Constata-se dos autos que a sentença já foi proferida (fls. 76/77) e os 

lavores já foram levantados pela parte autora (fls. 123 e 126); nesse 

diapasão, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 107-32.2017.811.0110

 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 MANOEL RODRIGUES DA SILVA, 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, JOSE RODRIGUES DA SILVA, 

GERALDA RODRIGUES DA SILVA, DIVINA APARECIDA DOS SANTOS, 

BENEDITO RODRIGUES DE ARAÚJO, CÍCERO RODRIGUES DE ARAÚJO, 

SEBASTIANA FILOMENA DE ARAÚJO OLIVEIRA, MARLENE ARAÚJO 

DANTAS, MARLY RODRIGUES DE ARAÚJO, APARECIDA RODRIGUES DE 

ARAÚJO SILVA, NILVA CORREIA DA SILVA, IRIA APARECIDA DE JESUS, 

IVANILDE CORREIA RODRIGUES, SELENITA RODRIGUES DOS SANTOS, 

SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS, ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS 

OLIVEIRA, MAURA CORREIA DA SILVA, MAURO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JOSE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas.

 O requerido deverá ser intimado pessoalmente para comparecer à 

solenidade para prestar depoimento pessoal, com a advertência de que, 

não comparecendo ou, comparecendo e se recusando a depor, lhe será 

aplicada a pena de confesso; nos termos do art. 385, §1°, do CPC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de MAIO de 

2018, às 14h00min.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (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.

 Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

Cadastre as testemunhas arroladas pelo requerente à fl. 250 e as 

arroladas pelo requerido às fls. 252/253.

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.

Caso a testemunha arrolada seja servidor público ou militar, requisite-se a 

apresentação ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que 

servir.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38361 Nr: 705-83.2017.811.0110

 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: LAZARO MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos 

requisitos necessários para comprovação da condição de segurado 

especial rural e exercício da atividade rural em número de meses idêntico 

à carência do benefício pleiteado. 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 16 de MAIO de 2.018, às 13h30min. 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 03 (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 60 (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 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38681 Nr: 914-52.2017.811.0110

 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: NAIR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DETERMINO a realização de perícia médica e nomeio perito na pessoa 

da Dra. EDAYANE FRANCO DA SILVA, médica, CRM 9804, lotada na rede 

pública deste município, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi 

cometido independentemente de termo de compromisso. Os quesitos já 

foram juntados pelas partes (fls. 07-v e 42/43) (...) DETERMINO a 

realização de estudo sócio-econômico, a ser realizado pela equipe 

credenciada pelo Tribunal de Justiça. Devendo ser intimado o profissional 

nomeado para designação da data do estudo e apresentação do laudo em 

20 (vinte) dias. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) Qual a renda 

mensal per capita da família do periciando? 2) É inferior a ¼ do salário 

mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja 

superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição de 

miserabilidade do (a) periciando (a), expressa na situação de carência de 

recursos para subsistência? Devem ser respondidos, além dos quesitos 

do estudo socioeconômico do Juízo, acima referidos, os quesitos 

apresentados pela requerente (fl.08) e os quesitos apresentados pelo 

requerido (fls.43/44). Com a juntada dos laudos acima referidos, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. 

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nesse mesmo ato, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de MAIO de 2018, às 13h30min 

(horário de Cuiabá - MT). Fixo o prazo comum de 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). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38682 Nr: 915-37.2017.811.0110

 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 DEUSINA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DETERMINO a realização de perícia médica e nomeio perita na pessoa 

da Dra. EDAYANE FRANCO DA SILVA, médica, CRM 9804, lotada na rede 

pública deste município, a qual deverá cumprir o encargo que lhe foi 

cometido independentemente de termo de compromisso. Os quesitos já 

foram juntados pelas partes (fls. 07-v e 42/43). Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) 

necessário(s) se efetuará(ão). Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo. Ainda, DETERMINO a realização de laudo 

sócio-econômico, a ser realizado pela equipe credenciada pelo Tribunal de 

Justiça. Devendo ser intimado o profissional nomeado para designação da 

data do estudo e apresentação do laudo em 20 (vinte) dias. São os 

seguintes os quesitos do juízo: 1) Qual a renda mensal per capita da 

família do periciando? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda 

que a renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, 

restou demonstrada a condição de miserabilidade do (a) periciando (a), 

expressa na situação de carência de recursos para subsistência? Devem 

ser respondidos, além dos quesitos do estudo socioeconômico do Juízo, 

acima referidos, os quesitos apresentados pelo requerente (fl.08) e os 

quesitos apresentados pelo requerido (fls.44/45). Com a juntada dos 

laudos acima referidos, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nesse mesmo 

ato, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de MAIO de 

2018, às 14h30min (horário de Cuiabá - MT). (...)

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100226 Nr: 3417-73.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODOLFO RODRIGUES, EVANDRO 

ALEKSEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:OAB/MT 9.667-B

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 22 de março de 

2018, às 16:45 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público, advogado constituído e se necessário 

Defensoria Pública.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91467 Nr: 1372-33.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SASSI BENEFICIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:SP/236.655, LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto a homologação do acordo é a medida que se impõe. III – 

DISPOSITIVODiante disso, HOMOLOGO o acordo de fls. 137/140, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes, 

valendo como título executivo judicial, a teor do artigo 515, V, do Código de 

Processo Civil, consequentemente JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.Custas pelo requerido, as quais já foram recolhidas pelo 

autor. P.R.Intime-se apenas a parte autora, via DJE.Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97835 Nr: 7373-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BARBOSA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA FREITAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:MT 16.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de NEUZA FREITAS BARBOSA, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma dos artigos 4º, inciso III e 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil, nomeando-lhe curadora definitiva a Sra. APARECIDA 
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BARBOSA DE SÁ mediante compromisso (art. 759, CPC), a quem 

incumbirá representá-la nas declarações de vontade próprias à vida em 

sociedade, nos moldes do artigo 1.767 e seguintes do Código Civil.(...) 

.P.R.I.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100811 Nr: 301-25.2018.811.0101

 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 CETELEM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. (...). 2. Defiro o pedido de justiça gratuita.3. (...) DECIDO.(...). 

Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, 

determinando que o requerido SUSPENDA os descontos provenientes dos 

empréstimos nº 51-326953/15310, firmado em 20.07.2015, no valor de R$ 

4.258,81, parcelado em 72 vezes de R$ 123,00 e nº 26-379215/16310 

firmado em 08.01.2016, no valor de R$ 896,71, parcelado em 72 vezes de 

R$ 27,60, 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. Em prol do novo Código de Processo Civil, paute-se audiência de 

conciliação com a Sra. Conciliadora.6. Intime-se a parte requerente, para 

comparecimento. (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92628 Nr: 2111-06.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES E SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - 

OAB:MT9321-A, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:SP 322674, 

OSMAR A. MAGGIONI - OAB:RS/13.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:MT-16.438, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE 

BARCELLOS - OAB:SP - 79.416

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes para 

manifestarem-se acerca do laudo pericial, bem como das demais 

informações prestadas pelo Sr. Perito que se encontram juntadas aos 

autos, referência 41, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90457 Nr: 849-21.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva Ltda, EDNEI PAES NANTES, 

TAICLINI BORTOLUZZI, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, Aline Nogueira 

Fukuciro, Fabiano Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:MT-16.438, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE 

BARCELLOS - OAB:SP - 79.416

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes para 

manifestarem-se acerca do laudo pericial, bem como das demais 

informações prestadas pelo Sr. Perito que se encontram juntadas aos 

autos, referência 48, no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

Disciplina a entrada, permanência e participação de criança e adolescente 

no festejo carnavalesco de 2018 na Comarca de COLNIZA-MT, nos locais 

em que compete à autoridade judiciária disciplinar.

O M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Colniza, 

Estado de Mato Grosso, Ricardo Frazon Menegucci, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 227 da CRFB/88, de que é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão;

CONSIDERANDO o direito da criança e do adolescente ao acesso às 

diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua 

faixa etária – Lei n. 8.069/90, art. 75 -, participarem do evento social e 

cultural denominado Carnaval e, ainda, ser dever de todos prevenir a 

ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 

adolescente – Lei n. 8.069/90, art. 70;

 CONSIDERANDO competir à autoridade judiciária disciplinar, através de 

portaria, ou autorizar, mediante alvará a entrada e permanência de criança 

ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável em estádio, 

ginásio e campo desportivo, bailes ou promoções dançantes, boate ou 

congêneres, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, 

estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão, assim como a 

participação deles, acompanhados ou não de quem de direito, em 

espetáculos públicos e seus ensaios, bem como certames de beleza (art. 

149 da Lei n. 8.069/1990);

CONSIDERANDO o festejo carnavalesco do ano de 2018, ocorrerá entre 9 

e 14 de fevereiro, época em que se faz necessário atenção à proteção da 

criança e adolescente.

RESOLVE:

Art. 1º. A entrada permanência de criança e adolescente nos eventos 

carnavalescos dependerá da observância das determinações contidas 

nessa Portaria e legislação correlata.

Art. 2º. O desfile de bloco infantil em via pública ou local aberto e o baile 

ou evento infantil outro promovido em lugar protegido e fechado será 

permitido até 20h (vinte horas).

§ 1º. O evento festivo no caput enunciado (matinê/vespertino) somente 

terá a entrada e permanência de criança e adolescente com idade inferior 

a 16 (dezesseis) anos, acompanhado do responsável.

§ 2º. O organizador do evento festivo cuidará para que não seja permitida 

no mesmo local a presença de adulto, salvo o responsável pela criança ou 

adolescente.

Art. 3º No desfile de bloco, cordão, escola de samba, baile ou 

assemelhado aberto ao público em geral será permitida entrada e 

permanência de criança e adolescente nos seguintes termos:

 I - a criança e o adolescente com idade igual ou superior a 12 (doze) anos 

e inferior a 14 (quatorze) anos deverão estar acompanhados de um ou 

ambos os genitores (pai/mãe) ou responsável.

 II - o adolescente com idade igual ou superior a 14 (quatorze) anos e 

inferior a 16 (dezesseis) anos poderá estar desacompanhado apenas até 

23h (vinte e três horas), desde que mediante porte de autorização escrita 

assinada pelo pai, mãe, tutor, ou guardião, sempre por escrito e com firma 

reconhecida em cartório ou subscrito/assinado concomitantemente por 2 

(dois) Conselheiros Tutelares do Município.

 III - o adolescente com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos e 
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inferior a 18(dezoito) anos poderá estar desacompanhado apenas até 

0h30min (zero hora e trinta minutos/meia noite e meia hora), desde que 

mediante porte de autorização escrita assinada pelo pai, mãe, tutor, ou 

guardião, sempre por escrito e com firma reconhecida em cartório ou 

subscrito/assinado concomitantemente por 2 (dois) Conselheiros Tutelares 

do Município.

§ 4º. Caso o responsável(eis) pela organização do evento agregue(m) ao 

preço do ingresso, camisa, abadá ou outro, o fornecimento gratuito de 

bebida alcoólica, será PROIBIDA a entrada e permanência de criança e 

adolescente, de qualquer idade, desacompanhado do responsável e, 

ainda, deverá ser afixado no local de acesso, bar e onde mais sirva a 

bebida, cartaz visível e legível sobre a proibição de venda, entrega e 

consumo a menor de 18 (dezoito) anos.

§5º. É vedado por criança e adolescente a prática do topless, bottomless 

e outras que atentam contra a sua integridade física, psíquica e moral.

Art. 4º. A criança e adolescente em situação irregular, de abandono, de 

risco, com spray proibido, bebida alcoólica ou produto cujo componente 

possa causar dependência física ou psíquica, entre outras hipóteses a 

serem verificadas com a utilização da razoabilidade e bom senso, será 

retirada e imediatamente entregue ao responsável ou conselheiro tutelar, 

sem prejuízo da apuração e consequência civil, administrativa ou penal de 

quem concorrer para o fato.

Art. 5º. Na fiscalização/verificação do cumprimento da normatização, fica 

assegurado ao agente de fiscalização e autoridade competente o livre 

acesso a todos os locais do evento carnavalesco ou estabelecimento, 

mediante identificação com credencial, ficando facultado ao organizador e 

proprietário de estabelecimento a exigência de exibição do documento.

§ 1º. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, conselheiro(a) 

tutelar ou promotor(a) de justiça no exercício de função prevista em lei é 

crime, com pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos – Lei n. 

8.069/90, art. 236.

§ 2º. Na remota hipótese de descumprimento da previsão legal e tentativa 

de frustrar a fiscalização, fica autorizado a busca de apoio das Polícias 

Militar e Civil, INDEPENDENTE DE AÇÃO DIRETA DO JUÍZO, diante da 

necessidade iminente de fiscalização quanto à entrada e permanência de 

criança e adolescente no evento carnavalesco.

Art. 6º. É responsável pela criança e adolescente, para fins de exame e 

identificação por proprietário do estabelecimento, responsável por esse ou 

organizador do evento, agente de fiscalização e autoridade competente:

I - o pai, a mãe, o tutor, o guardião, o parente ascendente (avós, bisavós) 

ou colateral até o terceiro grau (tios, sobrinhos, irmãos, cunhados) maior 

de 18 (dezoito) anos, comprovado documentalmente (perceptível pela 

simples visualização do documento o vínculo do parentesco alegado);

II - acompanhante maior de 18 (dezoito) anos, no gozo de sua capacidade 

civil e mental, identificado por documento oficial com foto e portando 

autorização expressa do pai, mãe, tutor, guardião ou responsável legal, 

por escrito e com firma reconhecida em cartório ou subscrito/assinado por 

2 (duas) testemunhas maiores expressamente identificadas.

Parágrafo único. É CRIME entregar filho menor de 18 (dezoito) anos a 

pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou 

materialmente em perigo, com pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, 

e INFRAÇÃO descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes 

ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, com pena de multa de 

3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando o dobro em caso de 

reincidência.

Art. 7º. O organizador do evento e proprietário, sócio, promotor, diretor, 

dirigente, gerente ou responsável outro por estabelecimento, entre os 

quais, clube, bar, restaurante, lanchonete, boate, discoteca, 

supermercado, casa de conveniência e congênere, assim como hotel, 

motel, pensão ou estabelecimento congênere, deverá observar o 

cumprimento das disposições dessa Portaria, da Lei n. 8.069/90 - ECA e 

da legislação correlata.

§ 1º. É dever atender, caso ainda não o faça, o determinado, entre outras, 

pela Lei n. 11.577/2007 - torna obrigatória a divulgação pelos meios que 

especifica de mensagem relativa à exploração sexual e tráfico de 

crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias -, Lei 

n. 9.294/1996 – proibição de venda a menores de 18 (dezoito) anos 

cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto 

fumígeno, derivado ou não do tabaco - e Leis Estaduais n. 7.620/2002 - 

proíbe a venda de bebidas que contenham componentes energéticos a 

menores de 18 (dezoito) anos – e n. 9.791/2012 - estabelece sanções 

pela venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, ainda que 

gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos de idade e dá outras 

providências -, bem como o Decreto Estadual n. 1.588/2013 - regulamenta 

a Lei n. 9.791, de 27 de julho de 2012, que estabelece, no Estado de Mato 

Grosso, sanções pela venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida 

alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de 

idade, e dá outras providências.

§ 2º. Descumprir, dolosa ou culposamente, determinação da autoridade 

judiciária ou Conselho Tutelar, bem como deixar o responsável pelo 

estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe a Lei n. 

8.069/90 sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de 

diversão, ou sobre sua participação no espetáculo são infrações com 

pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência e, em caso de 

reincidência daquela sua dobra e desta a autoridade judiciária poderá 

determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias – Lei 

n. 8.069/90, arts. 249 e 258.

Art. 8º. Os casos omissos serão regulados pelo magistrado com 

competência da Infância e Juventude, mediante alvará de autorização 

judicial, ouvido o Ministério Público, sempre que possível, e se levando em 

conta, dentre outros fatores, os princípios da Lei n. 8.069/90, as 

peculiaridades locais, a existência de instalações adequadas, o tipo de 

frequência habitual ao local, a adequação do ambiente a eventual 

participação ou frequência de crianças e adolescentes e a natureza do 

espetáculo – Lei n. 8.069/90, art. 149, § 1º.

Art. 9º. . Afixe cópia reprográfica da Portaria no átrio do Fórum e 

encaminhe-se, preferencialmente por meio eletrônico, à Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, à Promotoria de Justiça desta 

Comarca, ao Conselho Tutelar, à Polícia Militar, à Polícia Judiciária Civil, ao 

Poder Executivo Municipal, à Associação Comercial – para ciência dos 

estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e estabelecimentos 

congêneres da cidade, bem como dê ciência aos meios de comunicação 

(rádio, televisão, imprensa escrita e internet) para que ocorra ampla 

divulgação e a população/sociedade fique atenta ao que acontece e 

denuncie qualquer violação através do Disque 100 ou do Conselho Tutelar 

disponibilizado da cidade, cujos telefones funcionais deverão ser 

requisitados.

Publique. Registre. Cumpra.

Colniza/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Ricardo Frazon Menegucci

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 03/2018-DF

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o elevado número de Processos/Inquéritos recebidos em 

carga no Gabinete da Vara Única/Juizado Especial no dia 26 de janeiro do 

corrente ano, que totalizaram quase 400 (quatrocentos),

 CONSIDERANDO a elevada demanda após o Recesso Forense, bem como 

diante da necessidade de organização da rotina de trabalho;

R E S O L V E:

CONVOCAR os servidores FERNANDO MURILLO MACHADO FAÇA, 

Assessor de Gabinete I, matrícula 33039, GHAUBER SILVA QUEIROZ, 

Assessor de Gabinete II, matrícula 30758, EDLÉIA MAGRASSI DE LIMA 

FERRAZ, Gestora Judiciária, Matrícula 24744, para laborarem internamente 

no Gabinete, nos dias 27 e 28 de janeiro, no período das 12:00 horas às 

18:00 horas, juntamente com o magistrado subscrevente.

 II- Conceder as respectivas compensatórias a cada servidor convocado, 

contadas em dobro por tratar-se de final de semana.

 III- Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se.

 Colniza-MT, 26 de janeiro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 04/2018-DF

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o elevado número de Processos/Inquéritos em carga no 

Gabinete da Vara Única/Juizado Especial, durante o mês de janeiro do 

corrente ano;

 CONSIDERANDO o acumulo de serviço no Gabinete após o Recesso 

Forense, bem como a quantidade de processos conclusos,

 CONSIDERANDO os feriados do Carnaval e o ponto facultativo nos dias 

12, 13 e 14 de fevereiro, bem como a necessidade de adequação das 
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atividades deste Poder de forma a não concentrar os prazos processuais 

e evitar o excesso de demanda,

 R E S O L V E:

CONVOCAR o servidor FERNANDO MURILLO MACHADO FAÇA, Assessor 

de Gabinete I, matrícula 33039, para laborar internamente no Gabinete, nos 

dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro, no período das 12:00 horas às 19:00 

horas.

II- Conceder as respectivas compensatórias ao servidor convocado, 

contadas em dobro por tratar-se de final de semana e feriado.

 III- Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se.

 Colniza-MT, 09 de fevereiro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65196 Nr: 254-62.2015.811.0099

 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: ARQUIMINO QUIRINO BARBOSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).Tendo 

em vista os requerimentos acerca da necessidade de perícia médica, bem 

como pelo assunto e especificidades deste processo, [...] 7.Por fim, após 

o cumprimento do acima especificado, conclusos, INCLUSIVE PARA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 17 de fevereiro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29365 Nr: 371-34.2007.811.0099

 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 COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OUTROS(AS), MARIA DE TAL, CARLOS 

MANOEL DE LIMA - Vulgo "Irmão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS MANOEL DE LIMA - VULGO 

"IRMÃO", brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARIA DE 

TAL, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

OUTROS(AS), 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: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso III do CPC.Sem custas.Transitado em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

n e c e s s á r i a s  e  a s  a n o t a ç õ e s  d e  p r a x e . I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Cotriguaçu/MT, 08 de Maio de 2017.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz 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, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 08 de fevereiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65973 Nr: 660-83.2015.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Embargos. Havendo necessidade de questionar, são 

devidos honorários advocatícios. CONDENA-SE a embargada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

(art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da 

justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.No 

mais, à SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à Contadoria, devendo 

proceder a novo cálculo de acordo com o indicado acima:a.DIB: 

05/09/2005;b.Data final: 31/03/2007;c.Juros/correção: consoante 

explicado.d.Honorários: valor pago a título de tutela antecipada integra o 

cálculo.2.Após, INTIMAR as partes para ciência da decisão e dos 

Cálculos;3.Transitada em julgado, TRASLADAR cópia para o processo 

PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se 

ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA.4.Após, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo;Publicar. Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 17 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35355 Nr: 237-65.2011.811.0099

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTÔNIO SORESINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIWES WILLIAN BOSSON SILVA 

- OAB:OAB/MS 10.903, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÉRGIO ANTÔNIO SORESINA, Cpf: 

64242986149, Rg: 186.579, brasileiro(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: Trata-se de Ação de Ressarcimento em desfavor de 

Sergio Antônio Soresina, onde a requerente pleiteia a reparação por 

danos causados decorrido de um acidente ocorrido em 10 de Janeiro de 

2009.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pleito do requerente à fl. 

88.Proceda-se a citação do executado SÉRGIO ANTÔNIO SORESINA por 

edital, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum, a fim de 

dar-lhe ciência, para, querendo, CONTESTAR a ação no prazo de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 335 –, consignando expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma 

normativo.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos.Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho 

como EDITAL DE CITAÇÃO.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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 27 de setembro de 2017

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31131 Nr: 559-90.2008.811.0099

 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: ADAUTO APARECIDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Ante a ausência da parte-autora e também de seu advogado, inexistindo 

justificativa para a ausência, conclui-se pela preclusão da prova 

testemunhal.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34172 Nr: 591-27.2010.811.0099

 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: INGE ERICA FALLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Antes de concluir se o caso é de julgamento neste momento ou se é 

necessária a instrução em audiência, imprescindível melhor compreender 

o cenário fático.

 Diz-se isso porque há menção, com documentos, de que o benefício foi 

concedido em 2010, havendo requerimento negado em 2004, o que não 

soa coerente, já que o motivo do indeferimento seria por causa de falta de 

relação de parentesco.

Nota-se que não é possível verificar qual a origem dos requerimentos, ou 

seja, em relação a que óbito se deu o pedido em sede administrativa, 

devendo isso ser melhor explicado.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o INSS para informar:

a. Se há benefício ativo de “pensão por morte” em relação à autora;

b. Se sim, em relação ao óbito de quem;

c. Se sim, quantos requerimentos administrativos foram feitos (detalhando 

as DERs) e em qual se deu o deferimento.

2. INTIMAR a parte-autora para, querendo, manifestar-se;

3. Após, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 18 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34760 Nr: 1178-49.2010.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a impugnação apresentada, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja 

para questionar o apontado;

2. Após, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 18 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34129 Nr: 549-75.2010.811.0099

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ROGALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação oposta pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontado excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a exequente discordou.

 Assim, deve-se decidir a questão.

Do quanto argumentado, verifica-se que há procedência no alegado pela 

executada.

 Quanto à multa, não desconhecendo posicionamento diverso, de 

admissibilidade de multa (astreinte) em desfavor da Fazenda Púbica, com 

isso não se concorda.

 A imposição de multa em desfavor da Fazenda é oneração da própria 

comunidade, a qual se verá (ia) diminuída no atendimento a outros pleitos 

por conta do decote a se fazer do orçamento público para atender à 

eventual morosidade de servidor público, com o que não se concorda, 

tendo em vista que o benefício (pleito central) foi implantado. Portanto, 

concordando-se com aqueles que entendem não ser preclusiva para o 

Juízo a decisão que fixou a multa, RETIRA-SE a incidência da multa em 

destaque.

 Por isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pleito feito em sede de Impugnação.

 No mais, à SECRETARIA:

1. INTIMAR as partes para ciência da;

2. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE.

3. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 18 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34128 Nr: 548-90.2010.811.0099

 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: MARIZA GOMES DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação não alegou preliminar alguma.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 Portanto, a contestação não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:
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? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 16/03/2018, às 14h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 18 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34891 Nr: 1309-24.2010.811.0099

 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: MANOEL PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Embora já saneado o processo, entende-se necessária instrução, em 

audiência, isso para melhor compreensão acerca de pelo menos um ponto:

 ? Nível de escolaridade e capacidade do autor em realizar outros 

trabalhos.

 Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 16/03/2018, às 14h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30582 Nr: 146-77.2008.811.0099

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GHELLER 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 11.531-A

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto ao acusado LUIZ MORANDI, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, IV e V, ambos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à 

SECRETARIA para:1.Intimar o Defensor (pessoalmente, se nomeado);2.Dar 

ciência ao Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquivar com as baixas e anotações necessárias. 

Publicar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 28 de julho de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30551 Nr: 143-25.2008.811.0099

 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 MORANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GHELLER 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 11.531-A

 Vistos...

Como houve manifestação do Ministério Público pleiteando a extinção do 

processo sem resolução do mérito, levando-se em conta a ideia de 

cooperação processual (art. 6º do CPC), bem como a necessidade de 

serem ouvidas as partes antes de decisão relevante (art. 10 do CPC), à 

SECRETARIA para:

i. INTIMAR o Estado de Mato Grosso para se manifestar (assistente 

litisconsorcial);

ii. Após, ao requerido para mesmo fim;

iii. Após, conclusos.

 DESAPENSOU-SE este processo do Código 30582.

 Cotriguaçu/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60941 Nr: 674-72.2012.811.0099

 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: SZ, FDPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de “embargos de declaração” opostos contra a sentença.

 Tempestividade já certificada.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o embargado para, querendo, manifestar-se, cf. art. 1.023, 

§2º, do CPC (PRAZO DE 5 DIAS);

2. Após manifestação (ou decurso de prazo sem ela), conclusos.

Cumprir.

 Cotriguaçu, 19 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 6619 Nr: 52-13.2000.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LEIDENTZ LTDA, JAIME LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...Como já houve decisão fixando o recebimento da “exceção”, não 

cabe aqui a discussão em torno de sua admissibilidade ou não. Trata-se 

de Objeção de pré-executividade oposta pelo executado Jaime Leidentz 

Ltda. apontado a ocorrência de prescrição intercorrente.Intimada para se 

manifestar, a exequente discordou. Assim, deve-se decidir a questão.Do 

quanto argumentado, verifica-se que a alegação única se vincula à 

ocorrência de prescrição intercorrente. Afirma a executada que entre a 

data do despacho que ordenou a citação se deu em 26/12/2000, porém a 

citação apenas ocorreu em maio de 2012, quase doze anos após. Por 

isso, requer a “suspensão da execução”.De fato, observa-se que a Inicial 

foi distribuída em 12/2000, havendo sido recebida em 07/2001, sendo 

expedida a Carta de Citação em 08/2002, não havendo êxito na citação, 

tendo a Exequente se manifestado logo em seguida (11/2002), sendo 

expedida nova Carta de Citação em 06/2004. Após isso, com a instalação 
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da Comarca de Cotriguaçu, o processo foi encaminhado para cá. Intimada 

em 01/2007, no mesmo mês a Exequente se manifestou, inclusive 

requerendo a citação editalícia. Ocorre que a nova Carta de Citação 

somente se deu em 12/2011, pouco tempo antes da efetiva citação (maio 

de 2012). Como se nota, a falta de citação não ocorreu por inércia da 

exequente, o que afasta a possibilidade de reconhecer a prescrição 

intercorrente. Assim, verifica-se que aqui se mostra incidente o Enunciado 

106 da Súmula do STJ:Proposta a ação no prazo fixado para o seu 

exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 

justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou 

decadência. Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de 

objeção de pré-executividade. No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR as 

partes, devendo a EXECUTADA juntar documento apto a regularizar a 

representação processual;2.Quanto à EXEQUENTE, quando da intimação 

já deve requerer o que entender de direito. Cotriguaçu/MT, 19 de fevereiro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20040 Nr: 39-72.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LEIDENTZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...

Ante o pleito da Fazenda Pública, deve o processo ser arquivado, sem 

baixa na distribuição.

 Importante consignar que não há que se falar em suspensão da fluência 

do prazo prescricional, consoante entendimento definido no REsp 

1102554/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 8.6.2009 

(demanda representativa de controvérsia).

Assim, à SECRETARIA para:

1. ARQUIVAR o presente processo, sem baixa na distribuição;

2. Em cinco anos, INTIMAR a Fazenda Pública para manifestação;

 3. Após (ou havendo manifestação anterior), conclusos.

 INTIMAR. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62342 Nr: 742-85.2013.811.0099

 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: DAMILTON DINIZ TOMAZ, ELIANE DE OLIVEIRA 

FERREIRA, GENOCI DE FÁTIMA ANTUNES DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA APARECIDA NERVIS, 

CLAUDIANE BORCHERT GRESPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a matéria deste processo, importante saber o atual 

cenário fático relacionado ao pleito.

 Assim:

1.INTIMAR os impetrantes para que informem o atual cenário fático em 

relação a eles, bem como acerca do interesse no prosseguimento do 

processo;

2.Após, conclusos para SENTENÇA, com indicação de prioridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64117 Nr: 891-47.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBER ANTONIO MENDES, MARIA SÍLVIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para manifestação acerca do aludido acordo que teria sido 

feito e cumprido.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64534 Nr: 1176-40.2014.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBER ANTONIO MENDES, MARIA SILVIA RODRIGUES 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701

 Apensar ao Processo de Código 64117 (o qual é "físico").

No mais:

1.INTIMAR o Embargado para se manifestar sobre o acordo mencionado;

2.Após, conclusos.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37756 Nr: 458-10.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 JUSTINA DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUNO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE LOPES E BARBUDA - 

OAB:26459

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, para que tome 

conhecimento referente a Perícia Médica com a Drª Soraya Kaffashi 

Soares Castro – CRM/MT 2311, agendada para o dia 29 de março 2018, às 

14:00 horas, no Edifício do Fórum desta cidade e Comarca de Dom 

Aquino-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 49764 Nr: 2058-95.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Vandir Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 11 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47242 Nr: 1018-78.2017.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIA DE FÁTIMA SOARES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, para que tome 

conhecimento referente a Perícia Médica com a Drª Soraya Kaffashi 

Soares Castro – CRM/MT 2311, agendada para o dia 29 de março 2018, às 

14:00 horas, no Edifício do Fórum desta cidade e Comarca de Dom 

Aquino-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 41778 Nr: 552-21.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA, DILCEU 

HEINIZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU HEINIZE, EMPRESA DE TRANSPORTES 

ANDORINHA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Chedid Filho - 

OAB:OAB/SP 313.345, Danilo Mastrangelo Tomazeti - OAB:OAB/SP 

204.263, Fábio Ferreira Morong - OAB:OAB/SP 164.692, Fernando 

Henrique Chelli - OAB:OAB/SP 249.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:18839

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados das partes 

para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestarem, conforme decisão de 

ref.60.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38452 Nr: 775-08.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Astrogildo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLEUZA DE JESUS - 

OAB:20413/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito, intimando as 

parte, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial 

de ref: 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30627 Nr: 406-19.2012.811.0034

 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

 PARTE AUTORA: Otair Nogueira de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Souza Camargo rep/ pela mãe 

Sidinete Cedro Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-B, Vânia dos Santos - 

OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- 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.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79794 Nr: 1068-24.2017.811.0093

 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: Fernando Rodrigo Mirandola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:MT/22.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos,

Trata-se de uma Ação de Cobrança de Seguro proposta por Fernando 

Rodrigo Mirandola, contra SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

Em verificação junto ao sistema Apolo, constata-se que há ação idêntica a 

esta, com as mesmas partes e causa de pedir, distribuída sob o código 

80661, com audiência designada para 29 de Novembro de 2017, às 

13h30min.

 Dispõe o § 2º do artigo 337 do Código de Processo Civil/2015:

“Art. 337:

[...]

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

Assim sendo, resta evidenciado que o objeto da ação código 80661, se 

confunde com o da presente, havendo identidade de partes, de causa de 

pedir e de pedido.

Há, portanto, a tríplice identidade que enseja o reconhecimento da 

litispendência.

Atento a isso e considerando a necessidade de celeridade e economia 

processual, não há lógica que justifique a necessidade de manter a ação 

de nº 80661, tramitando quando há ação anterior cobrando a mesma 

obrigação.

Posto isso, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil 

extingue-se o tal feito sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários, devida a concessão de justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, 

translade cópia de eventuais documentos faltantes para os autos código 

79794 e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Com relação aos autos 79794, dê-se vista dos autos para a parte 

requerida para apresentação de contestação, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79794 Nr: 1068-24.2017.811.0093

 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: Fernando Rodrigo Mirandola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:MT/22.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para requerer que, querendo impugne a Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72812 Nr: 822-33.2014.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13.067/MT

 Certifico que, já houve a intimação da parte executada acerca da decisão 

de fls 372/373 pelo sistema Dje, conforme consta na decisão de fls. 383, 

sendo desnecessária o pagamento da diligência para esta finalidade. 

Certifico ainda que registrei o Advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira 

Castro no sistema apolo, desta forma impulsiono os presents autos para 

intimar a parte autora, para requerer o que lhe for de direito, de acordo 

com decisão de fls 383.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112638 Nr: 222-88.2018.811.0087

 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: Marcos Antonio Bessa, Semildo Rogério Hobold, Zenil 

Aparecido de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pontes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Alves de Matos - 

OAB:, Romildo Alves Matos - OAB:18173/0 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a petição 

inicial tornando inteligível a causa de pedir, sob pena de indeferimento da 

inicial por inépcia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27589 Nr: 1802-76.2006.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO PEREIRA DE BRITO FILHO, CLÁUDIO 

DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação da parte requerida da decisão que segue: "Concedo vista às 

partes para, querendo, requer o que entender de direito.

Não havendo requerimentos a serem decididos, dê-se vista ao Ministério 

Público e, após, à defesa, para memoriais finais em 5 (cinco) dias, 

independentemente de nova conclusão."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 3806-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para CONDENAR o acusado ADNEI CARLOS MARTINS DA 

SILVA, vulgo “Magrão”, brasileiro, construtor, nascido em 08.10.1986, 

natural de Juara/MT, filho de Tereza Martins da Silva Nunes, atualmente 

recolhido na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, como incurso nas 

penas do artigo 28 da Lei nº. 11.343/06.Desse modo, passo a dosar 

individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do 

Código Penal e 5º, XLVI, da CF.Tendo em vista que o réu reside em local 

diverso do distrito da culpa, o que dificulta e até mesmo inviabilizada a 

prestação de serviços à comunidade, aplico a ele a pena de multa.Diante 

do valor apreendido, e tendo em vista a situação econômica do condenado 

aferida em sede judicial, fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário 

mínimo, e a multa, considerando a quantidade de drogas apreendida e as 

circunstâncias da prisão, em de 100 dias-multa.A multa deverá ser abatida 

do valor apreendido e depositado em juízo, sendo o saldo remanescente 

transferido para a conta indicada às folhas 153.Expeça-se o alvará de 

soltura clausulado.Intimem-se as partes.Sem recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e 1.Lance-se o nome da ré ao rol de 

culpados;2.Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal para fins de 

registro;3.Proceda-se ao recolhimento da multa, e devolução do saldo 

remanescente. Oficie-se à Autoridade Policial para que proceda a 

incineração dos entorpecentes apreendidos (fls. 12), devendo este 

assinalar data e local para sua concretização, comunicando a este juízo, 

b e m  c o m o  e n c a m i n h a n d o  p o s t e r i o r m e n t e  l a u d o 

circunstanciado.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-15.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RUTI DA SILVA PEREIRA (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)

 

Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 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 se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

demais 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 DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS. 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 

Novo 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. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte-autora 

sustenta que foi vítima de fraude, alega nunca ter recebido qualquer tipo 

de serviço da empresa reclamada, requerendo a retirada do nome da 

requerente do rol de mal pagadores, bem como uma indenização a título de 

danos morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e algumas faturas mensais que foram quitadas pelo 

autor ao longo do contrato, contudo o mesmo restou cancelado por 

inadimplência do valor de R$ 133,86 (cento e trinta e três reais e oitenta e 

seis centavos), valor exato existente no extrato do SPC encartado pelo 

próprio autor, quais comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo 

a situação posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas 

nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido 

em tela, vez que demonstrado o vínculo via contrato nº 0263114763 e a 

inscrição objeto da ação. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 
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a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de 

sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a 

demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido autoral e procedência do pedido contraposto, haja vista que a 

comprovação cabal de inadimplência da autora em relação às suas 

obrigações contratuais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

veiculado pela parte-autora, com supedâneo no art. 487, I do CPC. Quanto 

ao pedido contraposto, JULGO-O PROCEDENTE para o fim de condenar a 

parte autora a pagar à requerida o valor de R$ 133,86 (centro e trinta e 

três Reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de juros e correção 

monetária desde o vencimento da obrigação. Condeno a autora, ainda, em 

litigância de má-fé, uma vez que alterou a verdade dos fatos com viso a 

levar o juízo a erro e obter vantagem indevida. Fixo a multa por litigância 

em R$ 500,00 (quinhentos Reais). Indefiro/revogo o pedido de gratuidade 

judiciária uma vez que tal benesse tem o fim de permitir o acesso à justiça 

sendo de todo incompatível com a litigância abusiva, não podendo 

constituir manto de proteção ao litigante de má-fé. Sem custas 

processuais nesta instância. Sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Guarantã do Norte-MT, 25 de novembro de 2017. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-75.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PERES (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)

 

Vistos, Dispensado o relatório, conforme 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. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte-autora. A solução do litígio perpassa 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-autora sustenta que foi vítima de fraude, alega 

nunca ter recebido qualquer tipo de serviço da empresa reclamada, 

requerendo a retirada do nome da requerente do rol de mal pagadores, 

bem como uma indenização a título de danos morais. O demandado, não 

obstante, tenha imputado à autora conduta processual desleal, de ter 

afirmado que possuía relação jurídica com a devedora, de ter assinalado 

não ter cometido nenhum ato ilícito, o certo é que a empresa de telefonia 

não trouxe um único documento, um impresso de tela de computador, que 

demonstrasse que a requerente que contratou a utilização de seus 

serviços e ficou devedora do pagamento das faturas. Anote-se que a 

negativação se refere a uma dívida do ano de 2015, no importe de R$ 

100,62, e outra, do ano de 2016, de R$158,10, referentes a contratos 

diferentes, o primeiro débito originário do contrato nº 0240341252 e o 

segundo originário do contrato de nº 0240322292, mesmo tendo a autora 

negado qualquer relação ou contrato com a empresa de telefonia sobre 

esse símbolo, não cuidou a demandada de trazer aos autos uma única 

prova da existência da dívida. E aqui não se cuida de inverter ônus 

probatório: é a distribuição equânime e dinâmica do ônus probatório, afinal, 

não se pode dizer que a autora deveria provar fato negativo (que não 

tinha contrato com a empresa requerida), cabendo à demandada, 

responsável pela negativação, demonstrar a sua origem, dever do qual 

nem de soslaio chegou a se desincumbir. Sem maiores delongas, 

desimporta se a requerida agiu de boa ou má-fé, se podia ter evitado a 

contratação ou não. A sua responsabilidade é objetiva, porque é dela o 

risco do negócio que se lançou a exercer, como bem leciona a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. 

FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. COMPRA FATURADA NÃO 

RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA. Lide 

que deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que o apelado é consumidor dos serviços prestados pela apelante. Falta 

de cautela na contratação, que demonstra falha no dever de segurança 

quando da disponibilização dos serviços aos consumidores. Fato de a 

apelante ter sido vitimada por ação fraudulenta de terceiros, que não a 

isenta do dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno, inerente ao 

risco da atividade desenvolvida. Inteligência das súmulas nº 94 desta 

Corte Estadual e nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Falha na 

prestação do serviço. Configuração da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. Verba reparatória fixada em R$ 24.000,00 (vinte 

e quatro 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 que não merece ser reduzida. Consumidor que 

permaneceu, indevidamente, negativado por mais de três anos. Dano 

moral configurado pela desídia da fornecedora quanto à diligência na 

aferição da idoneidade das informações prestadas por quem contrata 

seus serviços, sendo notório que, muitas vezes, elas são aceitas por 

telefone, sem que o contratante apresente qualquer documento de 

identidade, o que dá azo a fraudes como a examinada nestes autos 

(TJ/RJ, APL16582652920118190004, Relator: Des. Alcides da Fonseca 

Neto, Vigésima Terceira Câmara Cível – grifo nosso). Destarte, não 

demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico negado pela 

requerente, o caminho não pode ser outro senão a declaração da 

inexistência da relação jurídica sob questionamento, que não possui lastro 

de veracidade a amparar entendimento contrário. Lado outro, no que tange 

ao pedido de indenização por dano moral decorrente da contratação 

indevida, está configurada a obrigação de indenizar, na medida em que o 

requerido foi o único responsável pela negativação indevida do nome da 

autora nos bancos de dados de restrição ao crédito, incidindo, 

inexoravelmente, o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes desse 

agir ilícito, os quais, aliás, se verificam in re ipsa, não reclamando provas 

ou demonstrações de sua ocorrência. Fixado o dever de indenizar, caber, 

ainda, arbitrar o quantum indenizatório, o que deve ser feito de modo 

prudente e razoável, para não servir de estímulo à portentosa indústria de 

demandas que diariamente desembocam no Judiciário à procura de 

indenizações milionárias, e nem tampouco deixe de reprimir, sancionar, 

desaprovar a prática de comportamentos negligentes e danosos, 

perpetrados cotidianamente por aqueles que atuam no mercado 

consumidor. No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à 

situação econômica dos litigantes, entendo adequada a fixação do dano 

moral em R$ 8.000,00 (cinco mil reais), que bem se amolda à tipicidade da 

relação processual em debate. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a 

decisão que antecipou os efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a 

inexistência de débito referente a dívida em litígio; b) DETERMINAR que a 

demanda proceda, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos 

cadastros de inadimplentes em razão do débito ora declarado indevido, 

sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), na forma do 

art. 537 do CPC; c) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, com 

juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da 

publicação desta decisão. 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 PJE. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-61.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o reclamante, em 

síntese, que teve sua honra maculada em razão de “sua representação 

perante à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, a qual 

recebeu o número 068/2012 (Verificação Preliminar) e toda a exposição 

na mídia ocorrida em razão das denúncias infundadas.”. Afirma que os 

danos decorrem não só da instauração do procedimento administrativo 

destinado à apuração dos fatos, mas também de toda a publicidade dada 

às acusações existentes. Em contestação, preliminarmente a reclamada 

aduziu: a) ilegitimidade passiva eis que a instauração do procedimento 

administrativo encampado pela Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo; 

b) ausência de litisconsorte necessário; c) incompetência absoluta do 

juizado especial estadual em razão da necessária participação da OAB. 

No mérito, refuta os argumentos da parte autora, afirmando, em síntese, o 

exercício regular de direito. É o relato da controvérsia. FUNDAMENTO E 

DECIDO Na forma do artigo 355, inciso I do CPC vigente, observo que não 

há necessidade de produção de outras provas, razão pela qual cabível o 

julgamento antecipado do mérito. PRELIMINARES As questões preliminares 

aventadas pela reclamada não prosperam. A alegada ilegitimidade passiva 

e a ausência de litisconsorte necessário confundem-se com o próprio 

mérito da ação. Isso porque, havendo de se perscrutar se o reclamado 

tem ou não alguma ligação factual com os supostos danos causados, 

está-se a adentrar no âmbito do mérito da causa, não podendo tal questio 

ser enfrentada como mera questão preliminar – doutrina da asserção. Da 

mesma forma, não figurando a OAB no polo passivo, improcede a 

alegação de incompetência deste órgão judicante estadual. Superadas as 

preliminares, passo a enfrentar o mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, bem como ter seu 

nome pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. 

Ao que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia 

suspeita que o demandante, delegado de polícia, teria praticado as mais 

variadas atividades criminosas junto à comarca local, em conluio com um 

grupo de advogados e a magistrada atuante na comarca. B) Um outro 

grupo de advogados, supostamente incomodados com a prática, 

protocolou um ofício junto à Ordem dos Advogados do Brasil, via 

Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo posteriormente encaminhado à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para apuração de eventual prática 

delituosa e, fosse o caso, punição do demandante. C) Concitada, a 

Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria 

Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, 

em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos 

instaurados em face do delegado, dos advogados e da magistrada foram 

julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a 

que chegaram os órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 
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a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Seccional da OAB foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não por 

requerimento direto do reclamado, o qual se limitou a subscrever ofício à 

OAB local pedindo a tomada de providências. Conforme leciona 

CAVALIERI, o nexo de causalidade é o elemento referencial entre a 

conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o 

causador do dano. Certo é que o juízo acerca do nexo de causalidade não 

pode ser feito de maneira superficial. As causalidades que ligam a causa 

ao resultado são sempre multifacetadas, complexas e entrelaçadas. 

Poderíamos dizer que no caso em tela os advogados que subscreveram o 

ofício deram causa, de algum modo, à instauração do procedimento em 

desfavor do reclamante? A resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a 

conduta antecedente dos advogados subscritores, possivelmente a OAB 

local não encaminharia expedientes aos órgãos de controle disciplinar. 

Esta conjectura, baseada na denominada Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes Causais, não é a mais adequada aos casos envolvendo 

relações privadas horizontais, como a que se está a apreciar. Isso porque 

há uma ampliação excessiva da série causal, levando ela ao infinito ao 

não individualizar as condutas diretas e necessárias à causação do 

resultado. Para a aferição do nexo de causalidade no âmbito da 

responsabilidade civil há que se fazer uso de outra teoria, a qual, ao 

tempo em que permita identificar o real causador do efeito, exclua os 

antecedentes causais de segunda categoria, impedindo uma cadeia 

causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 expressamente 

referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando assim a 

aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do resultado. 

Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto e imediato, 

a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o requerimento 

proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não a 

subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias. Guarantã do Norte-MT, 26 de novembro de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-83.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (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)

 

Vistos, Dispensado o relatório, conforme 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. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte-autora. A solução do litígio perpassa 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-autora sustenta que foi vítima de fraude, alega 

nunca ter recebido qualquer tipo de serviço da empresa reclamada, 

requerendo a retirada do nome da requerente do rol de mal pagadores, 

bem como uma indenização a título de danos morais. O demandado, não 

obstante, tenha imputado à autora conduta processual desleal, de ter 

afirmado que possuía relação jurídica com a devedora, de ter assinalado 

não ter cometido nenhum ato ilícito, o certo é que a empresa de telefonia 

não trouxe capazes de demonstrar que a requerente contratou a 

utilização de serviços e ficou devedora do pagamento das faturas, 

juntando somente impresso de tela de computador, do qual não é possível 

aferir a leitura, bem como o histórico de ligações realizadas do suposto 

número da demandante. Anote-se que a negativação se refere a uma 

dívida do ano de 2016, no importe de R$ 157,93, mesmo tendo a autora 

negado qualquer relação ou contrato com a empresa de telefonia sobre 

esse símbolo, não cuidou a demandada de trazer aos autos uma única 

prova da existência da dívida. E aqui não se cuida de inverter ônus 

probatório: é a distribuição equânime e dinâmica do ônus probatório, afinal, 

não se pode dizer que a autora deveria provar fato negativo (que não 

tinha contrato com a empresa requerida), cabendo à demandada, 

responsável pela negativação, demonstrar a sua origem, dever do qual 

nem de soslaio chegou a se desincumbir. Sem maiores delongas, 

desimporta se a requerida agiu de boa ou má-fé, se podia ter evitado a 

contratação ou não. A sua responsabilidade é objetiva, porque é dela o 

risco do negócio que se lançou a exercer, como bem leciona a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. 

FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. COMPRA FATURADA NÃO 

RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA. Lide 

que deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que o apelado é consumidor dos serviços prestados pela apelante. Falta 
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de cautela na contratação, que demonstra falha no dever de segurança 

quando da disponibilização dos serviços aos consumidores. Fato de a 

apelante ter sido vitimada por ação fraudulenta de terceiros, que não a 

isenta do dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno, inerente ao 

risco da atividade desenvolvida. Inteligência das súmulas nº 94 desta 

Corte Estadual e nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Falha na 

prestação do serviço. Configuração da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. Verba reparatória fixada em R$ 24.000,00 (vinte 

e quatro 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 que não merece ser reduzida. Consumidor que 

permaneceu, indevidamente, negativado por mais de três anos. Dano 

moral configurado pela desídia da fornecedora quanto à diligência na 

aferição da idoneidade das informações prestadas por quem contrata 

seus serviços, sendo notório que, muitas vezes, elas são aceitas por 

telefone, sem que o contratante apresente qualquer documento de 

identidade, o que dá azo a fraudes como a examinada nestes autos 

(TJ/RJ, APL16582652920118190004, Relator: Des. Alcides da Fonseca 

Neto, Vigésima Terceira Câmara Cível – grifo nosso). Destarte, não 

demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico negado pela 

requerente, o caminho não pode ser outro senão a declaração da 

inexistência da relação jurídica sob questionamento, que não possui lastro 

de veracidade a amparar entendimento contrário. Lado outro, no que tange 

ao pedido de indenização por dano moral decorrente da contratação 

indevida, está configurada a obrigação de indenizar, na medida em que o 

requerido foi o único responsável pela negativação indevida do nome da 

autora nos bancos de dados de restrição ao crédito, incidindo, 

inexoravelmente, o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes desse 

agir ilícito, os quais, aliás, se verificam in re ipsa, não reclamando provas 

ou demonstrações de sua ocorrência. Fixado o dever de indenizar, caber, 

ainda, arbitrar o quantum indenizatório, o que deve ser feito de modo 

prudente e razoável, para não servir de estímulo à portentosa indústria de 

demandas que diariamente desembocam no Judiciário à procura de 

indenizações milionárias, e nem tampouco deixe de reprimir, sancionar, 

desaprovar a prática de comportamentos negligentes e danosos, 

perpetrados cotidianamente por aqueles que atuam no mercado 

consumidor. No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à 

situação econômica dos litigantes, entendo adequada a fixação do dano 

moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que bem se amolda à tipicidade da 

relação processual em debate. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a 

decisão que antecipou os efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a 

inexistência de débito referente a dívida em litígio; b) DETERMINAR que a 

demanda proceda, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos 

cadastros de inadimplentes em razão do débito ora declarado indevido, 

sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), na forma do 

art. 537 do CPC; c) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, com 

juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da 

publicação desta decisão. 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 PJE. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-53.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FORTUNATO QUIRINO ARAUJO (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)

 

Vistos, Dispensado o relatório, conforme 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. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte-autora. A solução do litígio perpassa 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-autora sustenta que foi vítima de fraude, alega 

nunca ter recebido qualquer tipo de serviço da empresa reclamada, 

requerendo a retirada do nome da requerente do rol de mal pagadores, 

bem como uma indenização a título de danos morais. O demandado, não 

obstante, tenha imputado à autora conduta processual desleal, de ter 

afirmado que possuía relação jurídica com a devedora, de ter assinalado 

não ter cometido nenhum ato ilícito, o certo é que a empresa de telefonia 

não trouxe capazes de demonstrar que a requerente contratou a 

utilização de serviços e ficou devedora do pagamento das faturas, 

juntando somente impresso de tela de computador, do qual não é possível 

aferir a leitura, bem como o histórico de ligações realizadas do suposto 

número da demandante. Anote-se que a negativação se refere a uma 

dívida do ano de 2015, no importe de R$ 133,87, mesmo tendo a autora 

negado qualquer relação ou contrato com a empresa de telefonia sobre 

esse símbolo, não cuidou a demandada de trazer aos autos uma única 

prova da existência da dívida. E aqui não se cuida de inverter ônus 

probatório: é a distribuição equânime e dinâmica do ônus probatório, afinal, 

não se pode dizer que a autora deveria provar fato negativo (que não 

tinha contrato com a empresa requerida), cabendo à demandada, 

responsável pela negativação, demonstrar a sua origem, dever do qual 

nem de soslaio chegou a se desincumbir. Sem maiores delongas, 

desimporta se a requerida agiu de boa ou má-fé, se podia ter evitado a 

contratação ou não. A sua responsabilidade é objetiva, porque é dela o 

risco do negócio que se lançou a exercer, como bem leciona a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. 

FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. COMPRA FATURADA NÃO 

RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA. Lide 

que deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que o apelado é consumidor dos serviços prestados pela apelante. Falta 

de cautela na contratação, que demonstra falha no dever de segurança 

quando da disponibilização dos serviços aos consumidores. Fato de a 

apelante ter sido vitimada por ação fraudulenta de terceiros, que não a 

isenta do dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno, inerente ao 

risco da atividade desenvolvida. Inteligência das súmulas nº 94 desta 

Corte Estadual e nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Falha na 

prestação do serviço. Configuração da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. Verba reparatória fixada em R$ 24.000,00 (vinte 

e quatro 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 que não merece ser reduzida. Consumidor que 

permaneceu, indevidamente, negativado por mais de três anos. Dano 

moral configurado pela desídia da fornecedora quanto à diligência na 

aferição da idoneidade das informações prestadas por quem contrata 

seus serviços, sendo notório que, muitas vezes, elas são aceitas por 

telefone, sem que o contratante apresente qualquer documento de 

identidade, o que dá azo a fraudes como a examinada nestes autos 

(TJ/RJ, APL16582652920118190004, Relator: Des. Alcides da Fonseca 

Neto, Vigésima Terceira Câmara Cível – grifo nosso). Destarte, não 

demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico negado pela 

requerente, o caminho não pode ser outro senão a declaração da 

inexistência da relação jurídica sob questionamento, que não possui lastro 

de veracidade a amparar entendimento contrário. Lado outro, no que tange 

ao pedido de indenização por dano moral decorrente da contratação 

indevida, está configurada a obrigação de indenizar, na medida em que o 

requerido foi o único responsável pela negativação indevida do nome da 

autora nos bancos de dados de restrição ao crédito, incidindo, 

inexoravelmente, o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes desse 

agir ilícito, os quais, aliás, se verificam in re ipsa, não reclamando provas 

ou demonstrações de sua ocorrência. Fixado o dever de indenizar, caber, 

ainda, arbitrar o quantum indenizatório, o que deve ser feito de modo 

prudente e razoável, para não servir de estímulo à portentosa indústria de 

demandas que diariamente desembocam no Judiciário à procura de 

indenizações milionárias, e nem tampouco deixe de reprimir, sancionar, 

desaprovar a prática de comportamentos negligentes e danosos, 
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perpetrados cotidianamente por aqueles que atuam no mercado 

consumidor. No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à 

situação econômica dos litigantes, entendo adequada a fixação do dano 

moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que bem se amolda à tipicidade da 

relação processual em debate. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a 

decisão que antecipou os efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a 

inexistência de débito referente a dívida em litígio; b) DETERMINAR que a 

demanda proceda, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos 

cadastros de inadimplentes em razão do débito ora declarado indevido, 

sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), na forma do 

art. 537 do CPC; c) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de 

R$8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, com 

juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da 

publicação desta decisão. 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 PJE. DIEGO 

HARTMANN Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-98.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

INES ESTACIO DA SILVA (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)

 

Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 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 se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

demais 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 DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. 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 Novo 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. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte-autora 

sustenta que foi vítima de fraude, alega nunca ter recebido qualquer tipo 

de serviço da empresa reclamada, requerendo a retirada do nome da 

requerente do rol de mal pagadores, bem como uma indenização a título de 

danos morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação, bem como algumas faturas mensais e registros 

telefônicos das ligações realizadas ao longo do contrato, contudo o 

mesmo restou cancelado por inadimplência do valor de R$ 131,82 (cento e 

trinta e um reais e oitenta e dois centavos), valor exato existente no 

extrato do SPC encartado pelo próprio autor, perfazendo a soma das duas 

faturas em aberto apresentadas pela demandada, que comprovam a 

legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos ao crédito. Impossível, portanto, pelas razões expostas 

a inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela, vez que demonstrado o 

vínculo via contrato nº 0253107466 e a inscrição objeto da ação. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu 

direito lesado, o que não ocorreu. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado pela parte-autora, com 

supedâneo no art. 487, I 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. Guarantã do Norte-MT, 5 de dezembro 

de 2017. Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-54.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CARLOS FELIZARDO (REQUERIDO)

 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios (art.54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se. Publicada no sistema PJE. Intimem-se Após, arquive-se com 

as baixas necessárias. Guarantã do Norte/MT, 10 de abril de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-07.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE FATIMA LAVERDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios (art.54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se. Publicada no sistema PJE. Intimem-se Após, arquive-se com 

as baixas necessárias. Guarantã do Norte/MT, 10 de abril de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010131-23.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GARCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA OAB - MT18342/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Trata-se de Ação de Execução em desfavor da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9099/95. De plano, vejo que a petição inicial deve ser indeferida, uma vez 

que inviável demandar nos Juizados Especiais Cíveis, regidos pela Lei 

9.099/95, contra a Fazenda Pública (art. 3º, §2º). Assim, diante da 

incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível, para o qual foi 

dirigida a presente demanda, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o 

feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I e IV do CPC. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 
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presente sentença, certifique-se. Publicada no sistema PJE. Guarantã do 

Norte/MT, 10 de abril de 2017. DIEGO HARTMANN Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-39.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINDOLFO BOAVENTURA (REQUERIDO)

 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios (art.54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se. Publicada no sistema PJE. Intimem-se Após, arquive-se com 

as baixas necessárias. Guarantã do Norte/MT, 10 de abril de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010149-44.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & ANDRADE SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9099/95. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes. Assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, ‘b’, do CPC. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art.54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se. Publicada no sistema PJE. Intimem-se Após, arquive-se com 

as baixas necessárias. Guarantã do Norte/MT, 29 de maio de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz Substituto

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52861 Nr: 3127-59.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joicimara de Souza Lopes, Vanderson 

Gimenes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Mônica Balbino Cajango - 

Defensora Pública Estadual - OAB:, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR formulado pela acusada JOICIMARA 

DE SOUZA LOPES, devidamente qualificado nestes autos, devendo 

permanecer na modalidade de prisão em que se encontra.Ciência ao 

Ministério Público e as Defesas dos acusados. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências.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.: 11433 Nr: 539-31.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME, Aires Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente para manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça de fls. 133 vº.

Guiratinga - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14779 Nr: 847-96.2009.811.0036

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Domingos Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Romero, João Romero Filho, Valdir 

Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES ECCLISSATO NETO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Melo - 

OAB:PR 40.221

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente para que junte a estes 

autos os cálculos da atualização do débito, ora executado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do presente feito sem resolução do 

mérito.

Guiratinga - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32039 Nr: 632-81.2013.811.0036

 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: Indalécio Vanderley da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, Paulo 

Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme decisão de fls.103, intimo a parte autora 

para réplica no prazo de 10 (dez) dias.

Guiratinga - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41299 Nr: 479-43.2016.811.0036

 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: Edetrudes Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme petição juntada na Ref. 90. Guiratinga - MT, 19 de 

fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49392 Nr: 1747-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ieda Cândida de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Resende Barros
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1747-98.2017.811.0036

Código: 49392

Decisão.

Vistos.

DETERMINO que INTIME PESSOALMENTE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 

485, II e III, §1º do NCPC.

Logo após a devida intimação pessoal, concluso ao gabinete.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50885 Nr: 2406-10.2017.811.0036

 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: Francisco Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO ao Estado de Mato Grosso, ora requerido, que providencie no 

prazo máximo de 10 (dez) dias a disponibilização do procedimento 

cirúrgico de VITRECTOMIA POSTERIOR, em favor do paciente Sr. 

FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO, tratamento adequado e contínuo, 

enquanto for preciso para a recuperação da saúde do enfermo, que deve 

ser comprovada a necessidade por relatórios médicos.Tendo em vista, o 

custo do valor da causa como previsão de gastos, a fim de garantir o 

atendimento à determinação judicial, perfazendo o valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Em caso de descumprimento, DETERMINO o bloqueio de 

valores via bacenjud da conta única do Município de Guiratinga/MT ou do 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais), o qual 

demostrou-se necessário para a realização da cirurgia em caráter de 

urgência. DETERMINO a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6, 

inciso VIII c/c art. 90, ambos da Lei n° 80078/90 c/c art. 21, da Lei n° 

7.347/85, ante a verossimilhança das alegações apresentadas. DEFIRO o 

pedido de dispensa das custas judicias, emolumentos e outros encargos, 

conforme disposto no artigo 18 da Lei n° 7.347/85. OFICIE-SE, tendo em 

vista a URGÊNCIA DA MEDIDA, ao Sr. Secretário Municipal e do Estado de 

Mato Grosso, comunicando-lhe o teor desta decisão, para que tome as 

providências necessárias ao cumprimento da tutela antecipada.Após, 

CITEM-SE os Requeridos, através dos seus representantes, para 

apresentar contestação, no prazo legal, sob pena de revelia, devendo ser 

dispensada a audiência de conciliação, eis que se trata de direito 

indisponível, conforme no art. 334, § 4°, inciso II, do Novo Código de 

Processo.Com a resposta, à réplica.Intime-se e cumpra-se, 

IMEDIATAMENTE, servindo o presente como MANDADO.Cumpra-se.Às 

providências.Guiratinga/MT, 19 de Fevereiro de 2018.Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47153 Nr: 647-11.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Fernanda Almeida Oliveira, Hugo 

Leandro Dourado Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de nomeação de Advogado Dativo para o 

ato NOMEIO a Drª. Wilmary dos Santos Vilela, para tanto, ARBITRO em 0,5 

URH os honorários advocatícios em favor daquela pelos serviços 

prestados, cujo valor deverá ser executado em face do Estado de Mato 

Grosso.

A defensora apresentou defesa prévia em audiência. Desta feita, estando 

presentes os requisitos formais e materiais da denúncia e não sendo caso 

de Absolvição Sumária, RECEBO a DENÚNCIA e todos os seus termos.

Com relação a CAROLINA FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA, DETERMINO o 

desmembramento do feito e que se encaminhe os autos à conciliadora 

para que realize a audiência preliminar de Proposta de Transação Penal.

 Após a instrução processual o Ministério Público apresentou memoriais 

orais. Abra-se vistas a defesa para apresentação de memoriais escritos, 

vindo-me conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87824 Nr: 305-77.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/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. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE 

as partes 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.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT 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. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.CITE-SE a 

Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87774 Nr: 281-49.2018.811.0096

 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 NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PEREIRA DE SOUZA, BENTO ALVES 

DA SILVA, VALERIA ALMEIDA UDEBA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, por entender que os argumentos expostos na inicial e os 

documentos juntados, não permitem de plano, uma compreensão segura 

da controvérsia de índole possessória, designo o dia 16 de março de 2018 

às 16h30min, para realização da audiência de justificação do alegado na 

petição inicial. Cite-se o requerido para comparecer a audiência acima 

designada, conforme preceitua o artigo 562, 2ª parte, do Código de 

Processo Civil, devendo constar no mandado que o prazo para contestar 

a ação será contado da decisão que deferir ou não a medida liminar, nos 

termos do artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A 

parte autora deverá trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 304-92.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO JOSÉ CAMANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/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. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE 

as partes 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.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT 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. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.CITE-SE a 

Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87419 Nr: 68-43.2018.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTON RODRIGUES, ELEANDRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Everaldo de Souza 

Macedo - OAB:5347-B/MT

 Autos n 68-43.2018.811.0096

Código. 87419

Intime-se o advogado José Everaldo de Souza Macedo para tomar ciência 

da destituição dos poderes que lhe foram anteriormente outorgados.

Por fim, diligêncie-se quanto ao cumprimento da Carta Precatória expedida 

nos autos de código 87553.

Às providências.

Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87332 Nr: 9-55.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DA SILVA, ROMÁRIO 

GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, FERNANDO SASSO ANDREOTTO - OAB:19749/O, 

JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Autos n° 9-55.2018.811.0096 (Código 87332)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Romário Gonçalves Ferreira

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Romário Gonçalves Ferreira, pela prática, em tese, dos 

delitos capitulados no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Regularmente notificado (ref. 13), na forma do artigo 55 da Lei nº 

11.343/2006, o acusado apresentou defesa prévia (ref. 21).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

(...) Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP

Isto posto, RECEBO a denúncia de ref.01, na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal.

Cite-se pessoalmente o acusado, com observância das formalidades 

legais.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 16/03/2018, 

às 10:45. (Lei nº 11.343/2006, art. 56).

 Procedam-se às comunicações pertinentes, nos termos do item 7.5.1, IV, 

da CNGC.

Intimem-se o acusado, o Ministério Público, o advogado e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47953 Nr: 80-67.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 80-67.2012.811.0096 (Código 47953)

Requerente: Vanderlei Martins dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Intime-se a parte autora sobre o retorno dos autos à origem, bem como 

dê-se vista dos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de 

direito.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 2/2018-CNpAR

O Doutor Jean Louis Maia Dias , Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições,
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 RESOLVE:

Retificar a Portaria 01/2018CnpAR, que nomeou a Assessora de Gabinete 

I, Tamiris Jesieli de Carvalho Machado, matrícula 34905, para constar, 

onde se lê: a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, lêia-se: a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

assinado e editado a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 19 de fevereiro de 2018

 Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13045 Nr: 341-79.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trevisan e Trevisan Ltda-ME, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Zortéa Antunes - 

OAB:13.439-E/MT, Carlos Eduardo Silva e Souza - OAB:7216/MT, 

HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM, e revogo a decisão de fls. 453, pois 

encontra-se equivocada, tendo em vista que o exequente requer a 

devolução de saldo remanesce.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Rodrigues & Faquin 

Ltda em face de Trevisan e Trevisan Ltda ME e Banco Itáu, todos 

qualificados nos autos.

Às fls. 437/438 O executado manifestou-se requerendo a liberação do 

valor penhorado, sob a alegação de que a dívida objurgada fora adimplida.

Às fls. 447/448 a parte exequente informa a quitação da dívida, pugnando 

pela extinção do feito, bem como requer restituir saldo remanescente em 

favor da Executada Itaú Unibanco S/A na quantia de R$ 1.715,98 (um mil, 

setecentos e quinze reais e noventa e oito centavos).

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a dívida conforme 

demonstrado às fls. 416-v, DEFIRO o pedido de desbloqueio, para liberar, 

integralmente, o valor bloqueado na conta corrente do executado no valor 

correspondente a R$ 26.338,34 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e oito 

reais e trinta e quatro centavos), bem como DEFIRO o petitório de fl. 448.

Assim, como o executado efetuou o pagamento voluntário da dívida 

cobrada, é de se reconhecer, que o feito executivo alcançou o seu 

objetivo, consoante a regra do artigo 924, inciso II, do CPC.

Expeçam-se os respectivos alvarás judiciais para o levantamento do valor 

desbloqueado e do saldo remanescente.

Intimem-se o executado e o exequente para que informem os dados 

bancários para a transferência dos valores.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31796 Nr: 359-32.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Figueiredo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena de Ronaldo Figueiredo dos Santos, em 

virtude de ter sido considerado imputável, foi-lhe imposta medida de 

segurança para tratamento em hospital psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 

01 (um) ano, devendo persistir a internação enquanto não cessada sua 

periculosidade.

O MP pugnou pela conversão do tratamento ambulatorial em internação, 

tendo em vista que Ronaldo não foi encontrado para realizar o exame 

psiquiátrico (fls. 69/73).

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, INDEFIRO o pleito do Ministério Público, mas procedo, de 

ofício consulta via infojud, na tentativa de localizar o CPF do recuperando 

Ronaldo Figueiredo dos Santos, RG 1449328, filho de Cleuza Sales dos 

Santos.

Identificado, proceder-se-á a tentativa via bacenjud para localizar seu 

endereço. Encontrando este, cumpra-se a decisão de fl. 60.

 Sendo negativa a pesquisa, permaneçam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35866 Nr: 1860-84.2014.811.0027

 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: Transportadora Roma Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:15209, Daniel da Costa Garcia - OAB:9478/MT, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 Considerando a petição do autor juntada aos autos em 08/02/2018 (ref. 

53), CANCELO a audiência de conciliação designada para o dia 

06/03/2018, às 13h15min. e remeto os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43010 Nr: 775-15.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808-MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, vejo que o recuperando requer a retirada da 

tornozeleira eletrônica, argumentando que o sinal do aparelho nesta 

comarca é péssimo, é trabalhador rural e que o uso da tornozeleira o 

prejudica diariamente, pois não consegue trabalhar em fazendas locais 

por conta do sinal do aparelho.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Não assiste razão a defesa do recuperando, tendo em vista que a 

tornozeleira eletrônica não impede o trabalho na zona rural, isso porque, 

mesmo que o recuperando consiga emprego em local que não possua 

sinal de celular, a tornozeleira arquiva as informações do local em que o 

recuperando esteve e envia estes dados à central no momento em que o 

recuperando estiver em um local com rede de celular.

Por fim, não se pode olvidar que a monitoração eletrônica coaduna com a 

finalidade da pena, qual seja, a de ressocialização do preso e introjeção 

das normas legais e sociais, incutindo no reeducando o senso de dever e 

disciplina.

 Portanto, INDEFIRO o pedido da Defesa de retirada da tornozeleira 

eletrônica que o reeducando faz uso, apresentado à fl. 214.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51634 Nr: 2461-85.2017.811.0027

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 
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CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTA ANUAL DOS JURADOS PARA O ANO 

DE 2018

PRAZO 0 DIAS

O(A) Doutor(a) Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de COMARCA DE ITIQUIRA, na forma da lei 

etc. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

Edital tornando público que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

COMARCA DE ITIQUIRA, foram alistados para compor o Corpo de Jurados 

do ano de 2018, nos termos do art. 425 do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

Lista de Jurados: 1. ANDRE LUIZ PEREIRA ZOTTI - PROFESSOR; 2. 

ESTHEFÂNIA VILELA – CARTORÁRIA; 3. LUCIMARIA GARCIA DA SILVA - 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 4. RAFAELA DA SILVA CORTES – 

PROFESSORA; 5. ALEX ALVES DA SILVA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 6. 

ALOIZIO FISCHER LOPES FILHO - FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 7. ADAUTO 

CABRAL DE FREITAS – PECUARISTA; 8. ADRIANA DA SILVA 

VASCONCELOS – AUTÔNOMA; 9. ANDRESSA CAMPOS DANIEL – 

CARTORÁRIA; 10. ZILDA MARIA HONORÁRIA BATISTA - FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA; 11. ANA APULA ROBERTO FERREIRA - FUNCIONARIA PÚBLICA; 

12. ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO – COMERCIANTE; 13. SOLANGE 

GIMENES - FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 14. DIONE RAMOS DA SILVA – 

COMERCIÁRIA; 15. ALESSANDRO FERREIRA GONZAÇA - FUNC. 

LEGISLATIVO; 16. ALINE CARVALHO FIGUEIREDO MARTINAZZO - 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA; 17. ALAIDES LUCIA DE CARVALHO SOUZA – 

PROFESSORA; 18. ADRIANA PEREIRA E SILVA – COMERCIANTE; 19. 

ALAIDES DE MENEZES MOTA - FUNCIONÁRIA PÚBLICA; 20. ADRIANA DA 

SILVA VASCONCELOS – AUTÔNOMA; 21. MARIA EMANUELA OLIVEIRA 

DA SILVA – COMERCIÁRIA; 22. ANTONIO CESAR DOS SANTOS – 

COMERCIANTE; 23. ANTONIO NUNES OURIVES FILHO - FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO; 24. BRUNA TUNES DE FREITAS – COMERCIANTE; 25. FÁBIO 

ROCHA - FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 26. LUCIANA GONÇALVES RIBEIRO – 

AUTÔNOMA; 27. RAYSSA CARLA CARVALHO DE SOUZA – 

NUTRICIONISTA; 28. JUCIMARA NASCIMENTO – COMERCIANTE; 29. 

PATRICIA VELASCO – CARTORÁRIA; 30. CRISTIANE FRADOSKI - 

INSTRUTORA DE TRÂNSITO; 31. CARLOS ALBERTO DE C. MIRANDA – 

BANCÁRIO; 32. CARMEM LIGIA S. DE A. GARCEZ – BANCÁRIA; 33. 

CLÁUDIA REGINA LACERDA SILVA - FUNCIONÁRIA PÚBLICA; 34. 

LEYDISLAJNE MARTINS DA SILVA - FUNCIONÁRIA PÚBLICA; 35. DEBORA 

MARTINS DOS SANTOS – PROFESSORA; 36. DENISE APARECIDA 

VARUSSA – ENFERMEIRA; 37. DENISE MARIA BORDIGNON G. CARDOSO 

– ODONTÓLOGA; 38. EDIOMAR GOBBI – COMERCIANTE; 39. ELENICE 

SOARES VELASCO – PROFESSORA; 40. ELENO LINO DE ARAÚJO - 

FUNCIONARIO PÚBLICO; 41. KEYLA LEMES DE FREITAS – BANCÁRIA; 42. 

ERINALDO SOARES DA COSTA – COMERCIÁRIO; 43. CLEILA LINS – 

BANCÁRIA; 44. ELLEN REGINA CAMARGO LUZIO - FUNCIONARIO 

PÚBLICO; 45. BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 

46. EDIVALDO PEREIRA SILVEIRA - FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 47. TANIA 

FURTADO – PROFESSORA; 48. FRANCISCO PERCILIO DO REGO FILHO – 

COMERCIANTE; 49. FELIPE DOMICIANO LEMOS - FUNC. LEGISLATIVO; 50. 

TALIANA MOTA – AUTÔNOMA; 51. GUERINO AQUILINO NETTO – 

ENGENHEIRO; 52. GEANEIDE FERNANDES DA SILVA - FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA; 53. CRISTIANE OLIVEIRA - FUNCIONÁRIA PÚBLICA; 54. GILSON 

MENDOÇA BATISTA – PROFESSOR; 55. GENALDO ALVES DE CASTRO – 

TOPOGRAFO; 56. GLEYSSE ALVES DE SOUZA – FARMACEUTICA; 57. 

HEBER LUIZ MARQUES – VETERINÁRIO; 58. MARIA DE JESUS PANIAGO – 

PROFESSORA; 59. HELIANY APARECIDA COSTA DE SOUZA – 

PROFESSORA; 60. HERLI BARBOSA DE ALMEIDA – PROFESSORA; 61. 

ANDRÉ GAZIN – PROFESSOR; 62. NELMA SUELY LOMES DE FREITAS – 

COMERCIANTE; 63. ELVIS PEDROSO – AUTÔNOMO; 64. THAIS OLIVEIRA 

– COMERCIÁRIA; 65. JUNIMÁRCIA PARREIRA MARTINS - FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA; 66. JAQUELINE BACKES - FUNCIONÁRIA PÚBLICA; 67. JOÃO 

BOSCO CORREA DE OLIVEIRA – COMERCIÁRIO; 68. JEAN CLAY DE 

AQUINIO – PROFESSOR; 69. HELAINI REGINA MARTINS - FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA; 70. IVONETE ALVES DE CASTRO MIRANDA - FEIRANTE; 71. 

ADALIS DOLIES RODRIGUES – FUNCIONÁRIA; 72. JURANDIR DE SOUZA – 

CONTADOR; 73. VANESSA FAQUIM – COMERCIANTE; 74. LUCAS DANTS 

VITÓRIO RODRIGUES – BANCÁRIO; 75. PEDRO IVO – FUNCIONÁRIO; 76. 

LAFIM INÁCIO PACHECO – PECUARISTA; 77. LÚBIA TEODORO 

RODRIGUES - FUNC. LEGISLATIVO; 78. LEONICE ALVES - FUNC. 

PUBLICA; 79. LUIZ ANTONIO CABRAL DA COSTA - FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO; 80. MARIA ELENICE VILELA CAMPOS – PROFESSORA; 81. 

MARILEIDE RODRIGUES DA SILVA – COMERCIÁRIA; 82. MARCIO 

MIRANDA SANTOS - INSTRUTOR DE TRÂNSITO; 83. MARIA DE FÁTIMA G. 

DA SILVA - FUNC. LEGISLATIVO; 84. RAQUEL CINATT SILVEIRA – 

FUNCIONÁRIA; 85. MÁRIO CONCEIÇÃO P. CAVALCANTE - FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO; 86. JANETE FARIAS – BANCÁRIA; 87. MARCILENE DE S. 

BARROS RANGEL – PROFESSORA; 88. MILANA MENEZES MONTEIRO - 

FUNC. PÚBLICA; 89. MOISÉIS CABRAL DE FREITAS – COMERCIANTE; 90. 

LOURDES GADELHA – DENTISTA; 91. NATÁLIA DE ANDRADE VIDOTTI - 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA; 92. GILMAR GALVANI JUNIOR – FUNCIONÁRIO; 

93. DANIEL RABAIOLI – COMERCIANTE; 94. HELDER BRUNO CAMPOS 

MORAES – AUTÔNOMO; 95. ORFEU CINAT FILHO – COMERCIANTE; 96. 

PÂMELA SHAIANY TURATTI – AUTONOMA; 97. PATRÍCIA ROSSONI – 

FARMACEUTICA; 98. CINTHIA RABAIOLI – COMERCIANTE; 99. LAUREN 

LIVIA – PECUARISTA; 100. ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO - FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA; 101. ROSANGELA DE C. FREDERICO - FUNCIONÁRIA PÚBLICA; 

102. ROBERTO ASSEF DE SOUZA - FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 103. 

RODRIGO ARAMI – CONTABILISTA; 104. SEBASTIÃO ALVES DA SILVA - 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 105. NELMA SULEY LOMES DE FREITAS - FUNC. 

PÚBLICA; 106. SAMARONI TREVISOL – COMERCIANTE; 107. SARAH DA 

COSTA ROSA - AUX DE CONTABILIDADE; 108. ELVIS PEDROSO - FUNC. 

PÚBLICA; 109. TALIANY RODRIGUES SOUZA - BACHAREL DE DIREITO; 

110. JOACIR DERLI BASSEGGIO – COMERCIANTE; 111. VALERIA 

FURQUIM - FUNCIONÁRIA PÚBLICA; 112. VANESSA FARIAS DOS S. 

TURATTI – COMERCIÁRIA; 113. VALDERY MENDES DE FREITAS – 

PECUARISTA. Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento 

compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 

idoneidade. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1º Nenhum 

cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado 

em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou 

econômica, origem ou grau de instrução. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008) § 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no 

valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo 

com a condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008) Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008) I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) II – os Governadores e seus 

respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) III – os 

membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das 

Câmaras Distrital e Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) IV – 

os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) V – os 

Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) VI – os servidores do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008) VII – as autoridades e os servidores da polícia e da 

segurança pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) VIII – os militares 

em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) IX – os cidadãos 

maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; (Incluído pela 

Lei nº 11.689, de 2008) X – aqueles que o requererem, demonstrando 

justo impedimento. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) Art. 438. A 

recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou 

política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de 

suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1º Entende-se por serviço 

alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, 

filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria 

Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) § 2º O juiz fixará o serviço 

alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) Art. 439. O exercício 

efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e 

estabelecerá presunção de idoneidade moral. (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição 

do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 

licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou 

função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção 

voluntária. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) Art. 441. Nenhum 

desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que 
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comparecer à sessão do júri. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008) Art. 443. Somente será aceita escusa 

fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, 

ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos 

jurados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) Art. 444. O jurado 

somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 

consignada na ata dos trabalhos. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 

2008) Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de 

exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o 

são os juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) Art. 

446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos 

referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de 

responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 16 de fevereiro de 2018

Jean Louis Maia Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53264 Nr: 3338-25.2017.811.0027

 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: MARILDE ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALD SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, não consta nos autos os dados bancários para a 

efetivação dos depósitos dos valores a serem pagos mensalmente pelo 

requerido, conforme decisão REF: 5, por este motivo Intime-se o Advogado 

da Requerente para que informe os referidos dados no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46548 Nr: 2425-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Pego, Antonio Batista de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Luiz Caldart Arruda - 

OAB:13.919

 Vistos etc.

Citados, os réus apresentaram resposta escrita por intermédio de 

advogado constituído.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 

2018, ás 15h00.

 Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53264 Nr: 3338-25.2017.811.0027

 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: MARILDE ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALD SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, considerando a certidão expedida em 

24/01/2018 (ref. 10), redesigno audiência para tentativa de Conciliação, 

que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 12/03/2018, às 

13 horas. Impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos para 

citação/intimação da parte requerida e intimação da parte autora, bem 

como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43326 Nr: 563-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Mendes de Oliveira, Marcos Santos 

de Jesus, Cid Alves dos Santos, Aguinaldo dos Santos Almeida, Raimundo 

Fagner dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO RODRIGUES - 

OAB:15658, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses dos acusados Aguinaldo dos 

Santos Almeida, Cid Alves dos Santos e Geovane Mendes de Oliveira. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo legal, apresente 

resposta à acusação.

Expeça-se carta precatória ao Campo Grande/MS para citação do 

acusado Marcos Santos de Jesus, no endereço indicado pelo Ministério 

Público, devendo a missiva ser instruída com os documentos necessários.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33400 Nr: 505-39.2014.811.0027

 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: DAINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS, LINA MITIKO MAKUTA DA SILVA - OAB:16677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 477, § 1º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do 

juízo, juntado aos autos em 07/02/2018 (ref. 137), no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Após, em cumprimento ao Despacho proferido em 09/09/2015 (ref. 85), 

remeta-se os autos conclusos para cadastramento dos honorários 

periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma 

estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50152 Nr: 1641-66.2017.811.0027

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O
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 Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada e nomeio Moyses Alves 

Cabral, como curador provisório de Altamirando Alves Cabral, devendo 

ser lavrado o competente termo de curatela provisória. Saliento que o 

curador deverá ser intimado a prestar o compromisso pessoal no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. De 

igual forma, fica expressamente advertida das suas obrigações legais, 

principalmente quanto ao múnus de reger a pessoa e administrar os bens, 

se houver, do interditado, prestando conta sempre que instado a tanto. 

Cite-se e intime-se o requerido, por meio de seu curador e pessoalmente, 

para que compareçam à audiência de interrogatório, designada para dia 21 

de junho de 2018 às 14h00.Intimem-se.Tendo em vista que a parte autora 

estava sendo assistida pela Defensoria Pública, e considerando que não 

há atualmente Defensor Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª 

Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, para 

patrocinar os interesses da parte autora. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Cumpra-se eficiência 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44736 Nr: 1243-56.2016.811.0027

 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: CTMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Citado, o requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo para resposta, 

conforme se vê nos autos. Assim, nos termos do art. 344 do CPC, decreto 

a sua revelia.

 Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias ,requeira o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 970-82.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Muller, Erivaldo Leitão Rodrigues 

Madeiras - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danillo Henrique Fernandes 

- OAB:9866/MT, Euclésio Bortolas - OAB:17.544

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Analisando o encarte processual, observo que o fato descrito no termo 

circunstanciado ocorreu na data de 21/09/2013, sem a ocorrência de 

qualquer causa impeditiva ou interruptiva da prescrição (CP, artigos 116 e 

117), sendo que desde o dia da infração até o presente momento já se 

passou mais de 04 (quatro) anos.

Portanto, desde a data em que ocorreu a suposta conduta ilícita já se 

passou mais de 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer causa 

impeditiva ou interruptiva da prescrição (CP, artigos 116 e 117).

A prescrição, em matéria criminal, é de ordem pública, devendo ser 

decretada de ofício pelo juiz (CPP, art. 61), ou a requerimento das partes, 

em qualquer fase do processo, como é o caso dos autos, já que o próprio 

Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição punitiva (fls. 

223/224).

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a 

punibilidade de Valmir Muller e Erivaldo Leitão Rodrigues Madeiras Ltda - 

EPP, devidamente qualificado, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva.

Certificado o trânsito em julgado, após as formalidades legais e 

comunicações de praxe, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44151 Nr: 986-34.2017.811.0047

 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: Jainy Maria Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação previdenciária de concessão de pensão por 

morte, ajuizada por E. S. da S. J., devidamente representado por JAINY 

MARIA CANDIDO DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, ambos qualificados nos autos.Em suma, o requerente alega que, 

preenche os requisitos necessários para concessão da pensão por 

morte.Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/54.Instado a se 

manifestar o Ministério Público informou que não tem interesse na causa 

(fls. 60).Vieram os autos conclusos para deliberação.É o relatório. 

Fundamento e decido.RECEBIMENTO DA INICIALRECEBO a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal.DA GRATUIDADE DA JUSTIÇADiante dos documentos apresentados 

nos autos, e ainda pela própria natureza da demanda, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do Código 

Processo Civil. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃOAtravés 

do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da 

União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, DEIXO de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.DA CITAÇÃOCITE-SE a 

autarquia requerida para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de 

que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, INTIME-SE a parte autora para impugnação, 

no prazo de 15(quinze) dias.Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos 

para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de 

fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47182 Nr: 374-62.2018.811.0047

 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: DERLY MARIA DUQUE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária de concessão de aposentadoria por 

idade rural, ajuizada por DERLY MARIA DUQUE DE SIQUEIRA em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

Em suma, o requerente alega que preenche os requisitos necessários 

para concessão da aposentadoria rural por idade.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/16.

Vieram os autos conclusos para deliberação.
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É o relatório. Fundamento e decido.

RECEBIMENTO DA INICIAL

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do 

mesmo diploma legal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Diante dos documentos apresentados nos autos, e ainda pela própria 

natureza da demanda, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil.

 DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, DEIXO de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.

DA CITAÇÃO

CITE-SE a autarquia requerida para apresentar contestação no prazo de 

trinta dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser 

cientificado de que não respondendo presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).

 Após, INTIME-SE a parte autora para impugnação, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46205 Nr: 2131-28.2017.811.0047

 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: SLdS, MCLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, considerando que o acordo ora entabulado preserva, 

razoavelmente, os interesses da menor Maria Cecilia Lourenço Peixoto, e 

não foi celebrado mediante a infringência de qualquer regra processual ou 

de direito material, deve ser homologado. Pelo exposto, HOMOLOGO o 

acordo para os fins e efeitos legais, nos termos do art. 200 do infra 

mencionado diploma processual. Por conseguinte, JULGO O PROCESSO 

com resolução de mérito, estribada no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais por serem 

beneficiários da gratuidade da justiça, visto que defiro neste ato a mesma 

benesse, requerida acima, ao demandado, sendo que a demandante a 

obteve no início da ação. EXPEÇA-SE compromisso definitivo de guarda 

compartilhada, devendo ser firmado em 05 (cinco) dias. No mais, ante os 

serviços prestados pelo(a) douto(a) causídico(a) nomeado(a) para o 

ingresso da presente ação, Dr(ª). Janderson Freitas da Costa, inscrito(a) 

na OAB/MT nº 21490/O, para o qual arbitro honorários advocatícios no 

importe de 03 URH’s, considerando as diretrizes trazidas pelo art. 85 do 

CPC, devendo a Secretaria EXPEDIR a respectiva certidão. NOTIFIQUE-SE 

o Ministério Público Estadual. Saem os presentes intimados. Sentença 

Publicada em audiência. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, após 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 006/2018/DF

O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

 Considerando a necessidade de realização de processo seletivo para 

contratação de psicólogo no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

para atuar na Comarca de Juscimeira,

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores PAULO TELES PESSOA, matrícula nº 

7807-gestor geral e CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, matrícula nº 

8476-gestor Administrativo 3, para comporem a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para Recrutamento de Psicólogo desta Comarca de 

Juscimeira, sob a coordenação do juiz diretor do foro.

Publique-se.Juscimeira, 15 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa. Juiz de Direito-Diretor 

Edital

EDITAL N. 001/2018/CA

O Excelentíssimo Senhor Doutor ALCINDO PERES DA ROSA – MMº Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Juscimeira/MT, no uso de suas 

atribuições legais, considerando a informação constante no despacho 

autos DIVERSOS nº 38/2009-Prot. Atenas: 213071, e na forma disposta no 

Provimento 006/2014/CM, de 07/03/2014, torna público, para ciência aos 

interessados, no que diz respeito a contratação para o cargo de 

psicólogo, a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de 

Pessoa Física para atuar na área de Psicologia na Comarca de 

Juscimeira-Estado de Mato Grosso, cujo procedimento obedecerá às 

regras estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar na área de Psicologia da Comarca de Juscimeira/MT.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

2.1. OProcesso Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b)inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d)divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 26/02/2018 a 

09/03/2018, na Diretoria do Foro, localizado na Rua "O", 220, Cajus, 

Comarca de Juscimeira/MT, nos termos do artigo 49 do Provimento 

6/2014/CM.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo(a) de que trata o 

Provimento 6/2014-CM:

I . Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

III.Não possuir antecedentes criminais.

IV.Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na 

respectiva área profissional;

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Central de 

Administraçãodeverá estar instruído com as seguintes peças:

a) ficha cadastral - Anexo II;

b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da

lei - Anexo III;

c) declaração de relação de parentesco - Anexo IV;

d)documentação indicada no subitem 5.2.

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II - cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III- certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV- cópia autenticada do diploma de curso superior;

V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VII- atestado de sanidade física e mental;

VIII- declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas pelo Provimento nº 06/2014/CM;

IX- duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 
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meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo do Foro, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 

aquele que tiver:

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

06/2014/CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1- Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 6/2014/CM.

7.2- O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico - MT n.e 9.255, de 13/3/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Juscimeira/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34583 Nr: 513-45.2017.811.0048

 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 VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS FERREIRA DA SILVA, EUTER JESUS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/O

 Vistos.

1. Determino a intimação dos executados para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se com relação a impugnação a Avaliação de Ref: 27.

2. Após venham-me os autos conclusos para deliberações.

3. Intimem-se. 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.: 41773 Nr: 326-03.2018.811.0048

 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: GILVAN RODRIGUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar que a parte requerida 

imediatamente regularize e mantenha o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora do autor nº. 6/1050378-7. Ademais, no caso de 

descumprimento na regularização e manutenção no fornecimento da 

energia de forma ininterrupta, a requerida deverá solucionar o problema na 

interrupção do fornecimento da energia no prazo máximo de 8 (oito) horas, 

sob pena de aplicação de multa.4. Outrossim é dever do magistrado 

promover os meios necessários para que as partes cheguem a um acordo 

(STJ – Resp. nº 242.322-SP).Com efeito, segundo Dinamarco, “a 

valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 16/04/2018, às 15h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada pela 

Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a).8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.9. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 544 Nr: 14-28.1998.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO, 

EVALDO ZANGRANDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT- 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 680 de 788



 Fica Vossa Senhoria intimada a fazer o preparo da Carta Precatória a ser 

distribuída na Comarca de CANDIDO MOTA-SP, e no prazo legal 

comprovar o pagamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7700 Nr: 9-54.2008.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO DE MOURA, CRISTIANO 

JOSÉ DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN GALVÃO ITACARAMBI 

- OAB:16989/0, MARIA IZABEL PEREIRA PORTELA - OAB:7.387-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO ANTÔNIO DE MOURA, Filiação: 

Eva Rodrigues de Moura e Ademar de Moura, data de nascimento: 

01/07/1984, brasileiro(a), natural de Jóia-RS, solteiro(a), serviços gerais. 

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: No dia 01 de dezembro de 2007, por volta de 15h30min, 

à margem direita da estrada da antiga BR, 364, a cerca de 500 metros do 

povoado do Distrito de São Lourenço de Fátima, comarca de 

Juscimeira/MT, RICARDO DA SILVA SERAFIM, JOSÉ CARLOS DA 

CONCEIÇÃO, MARCOS ANTÔNIO DE MOURA e CRISTIANO JOSÉ DOS 

SANTOS, conscientes e dolosamente, por motivo fútil e mediante recurso 

que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Adenir Benício Caldeira. 

Restou apurado que os denunciados se reuniram com a vítima Adenir para 

jogar Snooker e ingerir bebida alcoólica do tipo "queimada" e Vodka. No 

local dos fatos, os denunciados, aproveitando-se do pouco discernimento 

da vítima, em decorrência da bebida alcoólica, estando estes em maior 

número, o que dificultou a defesa da vítima, desferiram-lhe golpes na 

cabeça, os quais causaram as lesões que foram a causa efetiva de sua 

morte. Posteriormente, os denunciados se evadiram do local deixando o 

corpo da vítima em um beco, enrolado com "arame farpado", sendo o 

corpo encontrado por populares.

Despacho: Vistos, etc.1. Defiro a cota Ministerial de fls. 165/165-vº, para 

que seja expedida carta precatória para a Comarca de Petrolina – PE, no 

endereço colacionado, visando a citação do réu CRISTIANO JOSÉ DOS 

SANTOS, bem como seja certificado o decurso do prazo da citação 

editalícia do réu MARCO ANTÔNIO DE MOURA.2. Expeça-se o necessário. 

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, Lucilene Soares 

Paniago Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 05 de fevereiro de 2018

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Escrevente Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41776 Nr: 328-70.2018.811.0048

 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 JOAQUIM CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar que a parte requerida 

imediatamente regularize e mantenha o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora do autor nº. 6/1064651-1. Ademais, no caso de 

descumprimento na regularização e manutenção no fornecimento da 

energia de forma ininterrupta, a requerida deverá solucionar o problema na 

interrupção do fornecimento da energia no prazo máximo de 8 (oito) horas, 

sob pena de aplicação de multa.4. Outrossim é dever do magistrado 

promover os meios necessários para que as partes cheguem a um acordo 

(STJ – Resp. nº 242.322-SP).Com efeito, segundo Dinamarco, “a 

valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 16/04/2018, às 15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada 

pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a).8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.9. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41786 Nr: 337-32.2018.811.0048

 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: INÊS ESPÍNDOLA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar que a parte requerida 

imediatamente regularize e mantenha o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora do autor nº. 6/1062506-9. Ademais, no caso de 

descumprimento na regularização e manutenção no fornecimento da 

energia de forma ininterrupta, a requerida deverá solucionar o problema na 

interrupção do fornecimento da energia no prazo máximo de 8 (oito) horas, 

sob pena de aplicação de multa.4. Outrossim é dever do magistrado 

promover os meios necessários para que as partes cheguem a um acordo 

(STJ – Resp. nº 242.322-SP).Com efeito, segundo Dinamarco, “a 

valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 16/04/2018, às 15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada 

pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a).8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.9. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41774 Nr: 327-85.2018.811.0048

 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: NILVAN RODRIGUES DE QUEIRÓZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar que a parte requerida 

imediatamente regularize e mantenha o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora do autor nº. 6/1050385-2. Ademais, no caso de 

descumprimento na regularização e manutenção no fornecimento da 

energia de forma ininterrupta, a requerida deverá solucionar o problema na 

interrupção do fornecimento da energia no prazo máximo de 8 (oito) horas, 

sob pena de aplicação de multa.4. Outrossim é dever do magistrado 

promover os meios necessários para que as partes cheguem a um acordo 

(STJ – Resp. nº 242.322-SP).Com efeito, segundo Dinamarco, “a 

valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 16/04/2018, às 15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada 

pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a).8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.9. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41777 Nr: 329-55.2018.811.0048

 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: EDIVALDO PEREIRA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar que a parte requerida 

imediatamente regularize e mantenha o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora do autor nº. 6/1050470-2. Ademais, no caso de 

descumprimento na regularização e manutenção no fornecimento da 

energia de forma ininterrupta, a requerida deverá solucionar o problema na 

interrupção do fornecimento da energia no prazo máximo de 8 (oito) horas, 

sob pena de aplicação de multa.4. Outrossim é dever do magistrado 

promover os meios necessários para que as partes cheguem a um acordo 

(STJ – Resp. nº 242.322-SP).Com efeito, segundo Dinamarco, “a 

valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 16/04/2018, às 15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada 

pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a).8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.9. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41778 Nr: 330-40.2018.811.0048

 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: ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar que a parte requerida 

imediatamente regularize e mantenha o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora do autor nº. 6/1064654-5. Ademais, no caso de 

descumprimento na regularização e manutenção no fornecimento da 

energia de forma ininterrupta, a requerida deverá solucionar o problema na 

interrupção do fornecimento da energia no prazo máximo de 8 (oito) horas, 

sob pena de aplicação de multa.4. Outrossim é dever do magistrado 

promover os meios necessários para que as partes cheguem a um acordo 

(STJ – Resp. nº 242.322-SP).Com efeito, segundo Dinamarco, “a 

valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 16/04/2018, às 15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada 

pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a).8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.9. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41780 Nr: 332-10.2018.811.0048

 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: FERNANDA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar que a parte requerida 

imediatamente regularize e mantenha o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora do autor nº. 6/1072116-5. Ademais, no caso de 

descumprimento na regularização e manutenção no fornecimento da 

energia de forma ininterrupta, a requerida deverá solucionar o problema na 

interrupção do fornecimento da energia no prazo máximo de 8 (oito) horas, 

sob pena de aplicação de multa.4. Outrossim é dever do magistrado 

promover os meios necessários para que as partes cheguem a um acordo 

(STJ – Resp. nº 242.322-SP).Com efeito, segundo Dinamarco, “a 

valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 
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para o dia 16/04/2018, às 15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada 

pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a).8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.9. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9939 Nr: 994-86.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHSDS, JMSDS, EDDCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O, EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - 

OAB:18460, MÁRCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310, JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO - OAB:14520

 Vistos.

1. Antes de analisar o pleito contido no petitório de fls. 316/317, intime-se a 

parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diante dos documentos juntados em fls. 322/327, DETERMINO que sejam 

imediatamente recolhidos os mandados de prisão confeccionados nos 

autos em desfavor do executado, e que seja expedido contra-mandado de 

prisão, caso necessário.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-39.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado em audiência de 

conciliação, conforme termo. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-59.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-58.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ANTONIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-29.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-09.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por GILVAN 

RODRIGUES DE QUEIROZ, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, 

alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade 

Consumidora nº 6/1050378-7, e que vem sofrendo com o péssimo 

fornecimento de serviço da reclamada, que por reiteradas vezes tem 

ficado sem energia elétrica em casa, que o serviço fica interrompido por 

longos períodos, chegando a ficar até quatro dias sem energia elétrica, 

desta vez a reclamante está sem o serviço essencial de energia elétrica. 

Assim, pede a liminar para o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica, sob pena de cominação de multa diária. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente caso, 

constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece 

amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram 

demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do 

pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que 

conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos 

juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é 

evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe excessivo gravame e 

prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo 

requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está 

demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de utilizar 

a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para 

qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de defesa 

do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive 

com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o 

juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, 

tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida 

ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. ANTE O 

EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado 

pela parte, para determinar que a parte requerida providencie o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora do autor Nº 6/1050378-7, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
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horas; que se abstendo, a requerida, de interromper o fornecimento de 

energia elétrica, ou que o mesmo seja restabelecido no prazo máximo de 8 

(oito) horas, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-11.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada 

por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter tido o 

fornecimento da sua energia interrompido, sem o pronto restabelecimento, 

gerando prejuízos à parte autora. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar 

levantada pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para 

presente causa, sob a alegação da necessidade de ser realizada perícia 

técnica. Entendo que a mesma não merece prosperar, uma vez que não 

há a necessidade da realização de prova pericial, sendo suficientes para 

o deslinde da causa as provas documentais já juntadas aos autos, motivo 

pelo qual afasto a presente preliminar. No mérito, da análise dos autos, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica à consumidora, não o restabelecendo 

prontamente, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “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.” Ademais, o consumidor não 

pode ser penalizado por irregularidade na distribuição da energia elétrica, 

da qual não tenha dado causa, uma vez que é responsabilidade da 

concessionária a manutenção e a verificação do aparato necessário à 

distribuição da energia até o consumidor final, muito menos poderia a 

concessionária interromper o fornecimento da energia elétrica, por muitas 

horas, sem a devida religação, uma vez que a energia elétrica é 

considerada como uma necessidade básica e fator essencial para a 

dignidade humana. De outro norte, nota-se que a requerida não trouxe 

nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos 

pela autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete 

o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor (art. 373, II, NCPC), o que não se verificou no 

caso presente, posto que a requerida não logrou êxito em comprovar as 

suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro no serviço realizado. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

IRACEMA PEREIRA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) CONDENAR a Reclamada a 

pagar à Reclamante a importância de R$ 297,81 (duzentos e noventa e 

sete reais e oitenta e um centavos) a título de indenização por danos 

morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do evento 

danoso; b) CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante a importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a 

ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000259-55.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 
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comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-27.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NOGUEIRA 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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-98.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO FERREIRA BARBOSA NETO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTO E DECIDO. O processo encontra-se em condições de ser 

julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de 

validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer 

dos pressupostos processuais negativos. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por reconhecer os efeitos da revelia, uma 

vez que a parte requerida deixou de comparecer à audiência de tentativa 

de conciliação, embora devidamente citada. Assim, a revelia faz presumir 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, 

acarretando as consequências jurídicas apontadas na inicial. Contudo, a 

revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, apesar do 

disposto nos artigos acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, 

estando acima dela o livre convencimento do juiz. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MOARAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por VALMIR DOS ANJOS em face de FAUSTINO 

FERREIRA BARBOSA NETO, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

que no ano de 2014, vendeu o veículo HONDA - CG150 TITAN MIX, ano 

2010, placa NJL3573, para o requerido e que o mesmo não procedeu a 

transferência da motocicleta para o seu nome, de modo que as obrigações 

incidentes sobre o bem, após a realização da negociação vem sendo 

imputadas ao Requerente. Busca, assim, a parte reclamante a 

determinação para seja expedido ofício ao DETRAN para que efetive a 

transferência do veículo e das dívidas advindas deste existente em nome 

da Requerente para o nome do Requerido, bem como a condenação da 

parte requerida em danos morais. Depreende-se da documentação trazida 

aos autos que o referido veículo fora vendido para o requerido e que o 

Certificado de Registro de Veículo foi devidamente preenchido e 

posteriormente reconhecida a firma das assinaturas, mas o requerido 

quedou-se inerte quanto a devida transferência do mesmo, não sendo 

mais localizado, gerando prejuízos ao autor. Assim, do cotejo das matérias 

trazidas a lume é de se concluir pela obrigação do requerido em transferir 

o veículo para o seu nome, conforme art. 123 do Código de Trânsito 

Brasileiro, no entanto, diante do fato do mesmo estar em lugar incerto e 

não sabido, não é razoável que o autor continue obrigado a arcar com o 

pagamento dos impostos incidentes sobre o veículo, todos os anos. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pelo não cumprimento do avençado pela parte reclamada FAUSTINO 

FERREIRA BARBOSA NETO, gerando na autora dor, sofrimento, 

sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um 

contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura possível a 

prefixação do quantum da indenização devida por danos morais. A 

fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o 

constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o 

ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter 

punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão 

grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que 
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se torne inexpressivo. Da análise dos autos, verifica-se que a Reclamante 

demonstrou, de forma coerente, os fatos narrados na inicial, bem como 

comprovou documentalmente a s suas alegações, motivo pelo qual a 

presente ação merece ser deferida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGÇÃO DE FAZER, C/C 

DANOS MOARAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

VALMIR DOS ANJOS em face de FAUSTINO FERREIRA BARBOSA NETO 

para: a) DETERMINAR que a parte requerida FAUSTINO FERREIRA 

BARBOSA NETO, providencie a transferência da HONDA - CG150 TITAN 

MIX, ano 2010, placa NJL3573, para o seu nome, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de cominação de multa diária, a qual fixo em R$ 100,00 

(cem reais), por dia de descumprimento; b) CONDENAR a parte Reclamada 

FAUSTINO FERREIRA BARBOSA NETO a pagar ao Reclamante a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. 

Por outro lado, DETERMINO que seja oficiado o DETRAN – MT providencie 

a transferência da referida motocicleta, com todas as dívidas geradas 

após a venda do referido veículo. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-90.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-24.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY KELLY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JULLY KELLY ALVES DA SILVA, em desfavor de HONDA, por entender 

não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-46.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

a devolução do valor pago pela TVC LG 32P HDTV GAME TV, devido à 

mesma ter apresentado problemas e não ter sido sanado pela requerida, 

bem como ser indenizada por danos morais pelo prejuízo sofrido. 

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, proposta por MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA, em face de 

ELETROKASA–EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS Ltda e LG 

ELECTRONICS DO BRASIL Ltda, aduzindo, em síntese, que em 30 de 

novembro de 2016, adquiriu da Eletrokasa (Requerida A) a TVC LG 32P 

HDTV GAME TV, no valor de R$ 1.289,00 (um mil duzentos e oitenta e 

nove reais). Porém, nos primeiros dias de uso o produto apresentou 

problemas, desta forma a requerente procurou a Requerida A, para 

solucionar esse contratempo, que pediu para que levassem o produto a 

assistência da marca (Requerida B), tendo o produto retornado apenas 

dois meses após o envio, mas os mesmos problemas tornaram a aparecer 

sendo que ate a presente data não houve retorno da assistência técnica. 

Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar levantada pela primeira 

requerida, da ilegitimidade passiva da mesma, por entender que apenas 

comercializou o produto, não tendo responsabilidade pela sua qualidade. 

Entendo que a referida preliminar, não deva prosperar, uma vez que a 

fornecedora de bens duráveis responde solidariamente com o fabricante 

diante do consumidor final, assumindo, assim o risco dos vícios ocorridos 

nos produtos comercializados. No caso, importa esclarecer que no polo 

passivo da relação de consumo se encontram todas as espécies de 

fornecedores, coobrigados e solidariamente responsáveis pelo 

ressarcimento dos vícios de qualidade ou quantidade eventualmente 

apurados no fornecimento de produtos ou serviços, não podendo o 

consumidor final ficar a mercê das suas tentativas de se eximir da 

responsabilidade assumida com a comercialização dos produtos. No 

mérito, depreende-se dos documentos juntados aos autos que a parte 

reclamada deu causa a má prestação de um serviço, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não sanou o problema 

apresentado pelo referido produto vendido à parte autora, gerando, dessa 

forma, inúmeros transtornos e prejuízos para o reclamante. O Código de 

Defesa do Consumidor é explicito ao descrever a responsabilidade 

objetiva dos fornecedores de bens duráveis, sendo que dessa forma 

desnecessária é a verificação da culpa, bastando a existência do dano e 

do nexo, in verbis: "Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas." Cabe mencionar 

que o consumidor, ao adquirir o bem, cria uma expectativa quanto ao 

desempenho e à durabilidade do produto, que se traduzem no 

cumprimento da finalidade à qual o produto de presta, bem como na 

garantia de que o produto ou serviço não perderá, total ou parcialmente, 

de forma prematura, sua utilidade. No entanto, a par do reconhecimento de 

uma má prestação no serviço contratado, vislumbro a possibilidade da 

substituição do bem adquirido ou a devolução de todos os valores pagos, 

bem como ressarcimento dos prejuízos materiais, além da indenização por 

dano moral, tudo sem ônus ao autor. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o 

pedido contido na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por MARIA 

DE FATIMA DE LIMA DA SILVA, em face de ELETROKASA–EB COMERCIO 

DE ELETRODOMESTICOS Ltda e LG ELECTRONICS DO BRASIL Ltda, para: 

a) CONDENAR a parte Reclamada, solidariamente, a pagar à parte 

Reclamante a importância de R$ 1.289,00 (um mil duzentos e oitenta e 

nove reais) a título de devolução do valor despendido, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir do pagamento efetuado; b) CONDENAR a 

parte Reclamada, solidariamente, a pagar à parte Reclamante a 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-16.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/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)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de não ter sido 

feita a leitura mensal na unidade consumidora. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar 

levantada pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para 

presente causa, alegando a necessidade de realização de perícia técnica. 

Da analise dos documentos juntados, entendo que a referida preliminar 

não merece prosperar, uma vez que não há a necessidade da realização 

de prova pericial, sendo que as provas documentais já estão nos autos, 

assim, afasto apresente preliminar. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante RONALDO RODRIGUES BARBOSA, alega que é titular da 

Unidade Consumidora 6/ 1073765-8 situada na zona rural deste Município 

de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto valor da fatura 

referente ao consumo do mês de outubro no valor de R$ 1.120,00 (um mil 

cento e vinte reais), correspondente ao consumo de 284 kw/mês, valores 

muito superiores aos normalmente pagos. Da documentação juntada aos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que 

não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que não realizou 

a leitura da unidade consumidora do autor, arbitrando assim, uma fatura 

com valores mais altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, 

conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: 

“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.” 

Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por problemas 

administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, uma vez 

que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a 

manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 
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diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por RONALDO RODRIGUES BARBOSA, 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 

1.120,00 (um mil cento e vinte reais), arbitrado pela reclamada, referente 

ao mês de outubro de 2017; b) DETERMINAR que a Reclamada arbitre 

consumo, referente ao mês de outubro de 2017, resultante da média de 

consumo dos doze meses anteriores, devendo devolver o valor 

excedente pago, devidamente corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da 

data do pagamento efetuado. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-12.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NASCIMENTO SALES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho cominatório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

receber produto adquirido e não entregue, bem como ser indenizada por 

danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter adquirido produto 

pela internet, ter pago e não ter recebido o mesmo, até o presente 

momento. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram 

provas documentais suficientes para o julgamento da lide. A parte 

reclamante ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito de que 

a requerida seja compelida a entregar a referida encomenda, no prazo 

máximo de 48 horas, o que foi garantido por decisão liminar, a qual torno 

definitiva, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de 40 (quarenta) Salários Mínimos pelo descumprimento. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por NASCIMENTO SALES 

NETO, em face da reclamada CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, aduzindo, 

em síntese, que realizou uma compra pela internet de junto Ré, qual seja, 

um Smartphone Snasumn Galaxy J7, Duos Metal Dourado com 16GB, Dual 

Chip, Tela 5.5, 4 GB, Camara 13 MP, Android 6.0 e Processador Octa Core 

de 1.6 Ghz, no valor de R$ 802, 26 (oitocentos e dois reais e vinte seis) 

através do número do pedido 120026714, com a previsão de entrega até 

27/06/2017 na residência do mesmo. Porém, passado mais de 30 (trinta) 

dias da data aprazada e diversos contatos com a referida empresa o 

referido telefone ainda não fora entregue ao autor. Pugna pela entrega do 

produto adquirido, bem como pela condenação da requerida em danos 

morais. Da análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de 

um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que foi feito o pagamento do valor e não entregue o bem adquirido 

pelo autor no prazo avençado, somente realizando a entrega após a 

interpelação judicial, conforme art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “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.” Nesse diapasão, nota-se que a requerida não 

trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os 

autos pelo autor, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu 

compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se 

verificou no caso presente. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela demora na 

entrega do bem adquirido pela parte reclamada CASA BAHIA COMERCIAL 

LTDA, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia 

e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente A AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

TUTELA DE URGENCIA, proposta por NASCIMENTO SALES NETO, em face 

da reclamada CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000294-15.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VOLME OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que fora apresentada contestação, intimem-se a 

parte autora, para que querendo, apresente impugnação, no prazo legal. 

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000024-54.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR LAERCIO HANNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PAULA LEMES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Trata-se de Carta Precatótria, com as partes 

já qualificadas nos autos. Foram ajuizadas duas ações com o mesmo 

objetivo, motivo pelo qual merecer ser reconhecida a litispendência de uma 

das ações propostas. 3. Diante do exposto, com fundamento no artigo 

485, inciso V, e §§ 1º e 2º, in fine, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito. 4. Sem custas e 

honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 6. Certificado o trânsito em julgado, 
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arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000021-02.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR LAERCIO HANNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON DO PRADO LEMES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do Novo 

Código de Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a 

cópia da precatória de mandado. 2. Após, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-17.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROBERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BORGES CORDEIRO OAB - MT20206/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)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-27.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, do NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Com 

a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do executado, resultou que em 

consulta direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A 

SER PENHORADO nas contas bancárias do executado. 6. Esclareço que 

em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores ínfimos, que não 

justificam a concretização da transferência, conforme dispõe o provimento 

nº 18/2007 da CGJ. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-46.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CAMARGO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIZETE PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS 76769208172 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, do NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Com 

a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do executado, resultou que em 

consulta direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A 

SER PENHORADO nas contas bancárias do executado. 6. Esclareço que 

em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores ínfimos, que não 

justificam a concretização da transferência, conforme dispõe o provimento 

nº 18/2007 da CGJ. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-91.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA MENDES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de reconsideração interposto por JOAO 

PEDRO MARINHO DA SILVA contra a decisão interlocutória prolatada no ID 

11703955, visando à sua reconsideração. É a síntese do necessário. 

Fundamento. Decido. 2. Dispõe o artigo 505, do Novo Código de Processo 

Civil o seguinte: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já 

decididas, relativas à mesma lide, (...)” Destarte, o pedido de 

reconsideração apresentado é de todo descabido, haja vista que não há 

previsão legal, e muito embora houvesse previsão legal para tal pleito, já 

fora encerrado o ofício jurisdicional com a prolação da decisão que deferiu 

o pleito da decisão atacada. 3. Assim sendo, com base no artigo 505, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o citado pedido de 

reconsideração, mantendo, na íntegra, decisão interlocutória prolatada no 

ID 11703955, pelos seus próprios fundamentos. 3.1. Prossiga no 

cumprimento da referida decisão. 3.2. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-88.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2.1. O processo 

encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos 

processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se 

vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais 

negativos. Se assim é, e não havendo outras questões preliminares a 

serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito. 2.2. Conheço 

diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, 

dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a 

produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são 

irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras 

provas teria efeito apenas protelatório. 2.3. Neste sentido o Superior 

Tribunal de Justiça já salientou que: “presentes as condições que ensejam 

o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder”. (STJ – 4ª Turma, Resp. 2833-RJ, Rel. Ministério Público. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU de 17/09/90, p. 9513).” 2.4. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizado por ROSIMEIRE BATISTA FERREIRA em face ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados. 2.5. A parte autora ajuizou a presente 

ação, com pedido liminar, com o fito deque fosse concedida antecipação 

dos efeitos da tutela para a imediata suspensão da inscrição no Cartório 

de Protesto, o que foi negada por decisão liminar, por entender o Julgador 

que não estavam presente os requisitos necessários para a antecipação 

da tutela pretendida. 2.6. Alega a parte autora, em síntese, que é 

funcionária pública do Estado de Mato Grosso, aprovada em concurso 

público para o cargo efetivo de professora e que exerce a função de 

Diretora de Unidade Escolar, lotado na Escola Estadual Campo Sales, em 

Juscimeira-MT, recebendo valores referentes à Dedicação Exclusiva em 

razão do cargo comissionado, porém os descontos previdenciários vem 

incidindo sobre os valores referentes à dedicação exclusiva e gratificação 

natalina. 2.7. A parte requerida, em sede de contestação, aduz que os 

descontos previdenciários foram lançados de forma correta, conforme 

amparo legal, pugnando, ao final, pela improcedência do presente pedido. 

2.8. Cabe ressaltar que desde a edição da lei 8.212 de 24 de julho de 

1991, o pagamento de contribuição previdenciária referente verbas 

indenizatórias, tem sido objeto de diversos questionamentos pelos 

contribuintes nos tribunais. Porem, em linhas gerais, a exigência de 

recolhimento da contribuição previdenciária encontra previsão nos 

seguintes dispositivos, da referida lei: "Art. 22. A contribuição a cargo da 

empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 

creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 

tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da 

lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 

ou sentença normativa. (.. .) Art. 28. Entende-se por 

salário-de-contribuição: I - para o empregado e trabalhador avulso: a 

remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a 

totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, 

durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua 

forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades 

e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços 

efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou 

tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 

convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;" 2.9. 

Dos dispositivos citados, depreende-se que a incidência da contribuição 

previdenciária deve ser sobre a totalidade da remuneração do 

contribuinte, incluindo, assim as verbas indenizatórias recebidas, vez que 

as mesmas 2.10. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que 

não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível 

quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não conseguiu 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo 

Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de 

quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in 

“Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 

72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) 

e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 
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direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” 2.11. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação dos prejuízos, não é possível o estabelecimento do nexo 

entre os mesmos e a caracterização dos danos reclamados, uma vez que 

não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal 

entre a ação da organizadora e a anulação do concurso em questão, 

motivo pelo qual não é possível prover os pedidos feitos na inicial. 2.12. 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações 

e documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível à comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 

GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizado por ROSIMEIRE BATISTA 

FERREIRA em face ESTADO DE MATO GROSSO, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000309-81.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY DUARTE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2.1. O processo 

encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos 

processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se 

vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais 

negativos. Se assim é, e não havendo outras questões preliminares a 

serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito. 2.2. Conheço 

diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, 

dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a 

produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são 

irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras 

provas teria efeito apenas protelatório. 2.3. Neste sentido o Superior 

Tribunal de Justiça já salientou que: “presentes as condições que ensejam 

o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder”. (STJ – 4ª Turma, Resp. 2833-RJ, Rel. Ministério Público. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU de 17/09/90, p. 9513).” 2.4. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizado por NEURACY DUARTE GARCIA em face ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados. 2.5. A parte autora ajuizou a presente 

ação, com pedido liminar, com o fito deque fosse concedida antecipação 

dos efeitos da tutela para a imediata suspensão da inscrição no Cartório 

de Protesto, o que foi negada por decisão liminar, por entender o Julgador 

que não estavam presente os requisitos necessários para a antecipação 

da tutela pretendida. 2.6. Alega a parte autora, em síntese, que é 

funcionária pública do Estado de Mato Grosso, aprovada em concurso 

público para o cargo efetivo de professora e que exerce a função de 

Diretora de Unidade Escolar, lotado na Escola Estadual Campo Sales, em 

Juscimeira-MT, recebendo valores referentes à Dedicação Exclusiva em 

razão do cargo comissionado, porém os descontos previdenciários vem 

incidindo sobre os valores referentes à dedicação exclusiva e gratificação 

natalina. 2.7. A parte requerida, em sede de contestação, aduz que os 

descontos previdenciários foram lançados de forma correta, conforme 

amparo legal, pugnando, ao final, pela improcedência do presente pedido. 

2.8. Cabe ressaltar que desde a edição da lei 8.212 de 24 de julho de 

1991, o pagamento de contribuição previdenciária referente verbas 

indenizatórias, tem sido objeto de diversos questionamentos pelos 

contribuintes nos tribunais. Porem, em linhas gerais, a exigência de 

recolhimento da contribuição previdenciária encontra previsão nos 

seguintes dispositivos, da referida lei: "Art. 22. A contribuição a cargo da 

empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 

creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 

tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da 

lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 

ou sentença normativa. (.. .) Art. 28. Entende-se por 

salário-de-contribuição: I - para o empregado e trabalhador avulso: a 

remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a 

totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, 

durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua 

forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades 

e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços 

efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou 

tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 

convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;" 2.9. 

Dos dispositivos citados, depreende-se que a incidência da contribuição 

previdenciária deve ser sobre a totalidade da remuneração do 

contribuinte, incluindo, assim as verbas indenizatórias recebidas, vez que 

as mesmas 2.10. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que 

não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível 

quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não conseguiu 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo 

Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de 

quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in 

“Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 

72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) 

e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” 2.11. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação dos prejuízos, não é possível o estabelecimento do nexo 

entre os mesmos e a caracterização dos danos reclamados, uma vez que 

não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal 

entre a ação da organizadora e a anulação do concurso em questão, 

motivo pelo qual não é possível prover os pedidos feitos na inicial. 2.12. 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações 

e documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível à comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 
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INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 

GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizado por NEURACY DUARTE 

GARCIA em face ESTADO DE MATO GROSSO, conforme fundamentação 

supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000304-59.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA MARLENE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2.1. O processo 

encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos 

processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se 

vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais 

negativos. Se assim é, e não havendo outras questões preliminares a 

serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito. 2.2. Conheço 

diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, 

dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a 

produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são 

irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras 

provas teria efeito apenas protelatório. 2.3. Neste sentido o Superior 

Tribunal de Justiça já salientou que: “presentes as condições que ensejam 

o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder”. (STJ – 4ª Turma, Resp. 2833-RJ, Rel. Ministério Público. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU de 17/09/90, p. 9513).” 2.4. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizado por JOCELIA MARLENE FERREIRA MACHADO em face ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados. 2.5. A parte autora ajuizou a 

presente ação, com pedido liminar, com o fito deque fosse concedida 

antecipação dos efeitos da tutela para a imediata suspensão da inscrição 

no Cartório de Protesto, o que foi negada por decisão liminar, por entender 

o Julgador que não estavam presente os requisitos necessários para a 

antecipação da tutela pretendida. 2.6. Alega a parte autora, em síntese, 

que é funcionária pública do Estado de Mato Grosso, aprovada em 

concurso público para o cargo efetivo de professora e que exerce a 

função de Diretora de Unidade Escolar, lotado na Escola Estadual Campo 

Sales, em Juscimeira-MT, recebendo valores referentes à Dedicação 

Exclusiva em razão do cargo comissionado, porém os descontos 

previdenciários vem incidindo sobre os valores referentes à dedicação 

exclusiva e gratificação natalina. 2.7. A parte requerida, em sede de 

contestação, aduz que os descontos previdenciários foram lançados de 

forma correta, conforme amparo legal, pugnando, ao final, pela 

improcedência do presente pedido. 2.8. Cabe ressaltar que desde a 

edição da lei 8.212 de 24 de julho de 1991, o pagamento de contribuição 

previdenciária referente verbas indenizatórias, tem sido objeto de diversos 

questionamentos pelos contribuintes nos tribunais. Porem, em linhas 

gerais, a exigência de recolhimento da contribuição previdenciária 

encontra previsão nos seguintes dispositivos, da referida lei: "Art. 22. A 

contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do 

disposto no art. 23, é de: I - vinte por cento sobre o total das 

remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o 

mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe 

prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a 

sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de 

utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos 

serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do 

empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, 

ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença 

normativa. (...) Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o 

empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais 

empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos 

ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 

tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da 

lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 

ou sentença normativa;" 2.9. Dos dispositivos citados, depreende-se que 

a incidência da contribuição previdenciária deve ser sobre a totalidade da 

remuneração do contribuinte, incluindo, assim as verbas indenizatórias 

recebidas, vez que as mesmas 2.10. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 2.11. 

Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a comprovação dos 

prejuízos, não é possível o estabelecimento do nexo entre os mesmos e a 

caracterização dos danos reclamados, uma vez que não há nos autos 

nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal entre a ação da 

organizadora e a anulação do concurso em questão, motivo pelo qual não 

é possível prover os pedidos feitos na inicial. 2.12. Entretanto, como se vê 

dos autos, a inicial veio embasada em declarações e documentos pouco 

elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível à 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizado por JOCELIA MARLENE FERREIRA MACHADO em face ESTADO 

DE MATO GROSSO, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-75.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter tido a sua linha telefônica móvel suspensa. Atendendo aos termos do 
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artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor alega 

que foi surpreendido com o bloqueio da sua linha, tendo em vista não 

reconhecer o débito em questão, sob a alegação de que o valor da fatura 

que estão cobrando já foi pago, assim, relatados requereu a declaração 

de inexistência de débitos, além de indenização por supostos danos 

morais suportados. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez 

que pela simples análise dos documentos trazidos não é possível verificar 

que tenha sido realizado o pagamento dos débitos referentes à referida 

linha telefônica que está em nome da parte autora. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica o motivo pelo qual suspendeu a 

prestação do serviço, vez que houve a falta de pagamento dos valores 

devidos, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, conclui-se 

que embora haja a comprovação das negativações, não é possível o 

estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização dos danos 

reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau de sequela 

produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para quantificar o 

valor desse dano material, para que, posteriormente possa dosar com 

justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em análise, 

tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é 

certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GILBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO, em desfavor de VIVO S.A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-76.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-02.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-09.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificados 

nos autos. 2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do 

mérito, com o arquivamento definitivo dos autos. 3. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas e honorários, 

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-61.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-46.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-31.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO OAB - MT19873/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho cominatório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja cumprido o avençado, bem como ser indenizada por danos 

morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter sido prometida a instalação 

de internet e até o momento não o foi. Atendendo aos termos do artigo 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. A parte reclamante ajuizou a presente ação, com 

pedido liminar, com o fito de determinar a instalação do serviço de internet 

contratado, sob pena de cominação de multa diária, o que foi garantido por 

decisão liminar, a qual torno definitiva, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de 40 (quarenta) Salários Mínimos 

pelo descumprimento. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. 

REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO, qualificado nos autos, em face de OI S/A, 
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alegando, em síntese que contratou com a empresa requerida a prestação 

de serviços de telefonia e internet, sendo que foi prometido pela empresa 

que no outro dia fariam a instalação dos produtos, o que não ocorreu. 

Assim, no final de um mês passado o técnico da requerida foi instalar 

apenas o telefone, todavia foi pedido internet e telefone, não foi apenas 

telefone. A requerida alega que não tinha porta de internet para o 

endereço da autora, embora tenha contratado o referido serviço. A 

Reclamada, OI S/A, em sede de contestação não trouxe nenhum elemento 

para ilidir a pretensão da autora, ficando claramente comprovada a má 

prestação de um serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “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.” De outro norte, nota-se que a requerida não trouxe 

nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos 

pelo autor, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o 

ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se verificou no 

caso presente. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Trago a baila, o posicionamento jurídico 

adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, 

como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão 

do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência da Egrégia Turma Recursal do nosso 

estado, para a caracterização do dano moral, como se vê: “RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA 

- AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA - ACIDENTE - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO 

- DANO MORAL MANTIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS 

PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade pela má prestação de 

serviços é objetiva e independe da existência de culpa, consoante dispõe 

o art. 14 do CDC. Restando caracterizado a falha na prestação do serviço 

e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da falta de manutenção 

na fiação telefônica, fica obrigada a empresa fornecedora dos serviços a 

repará-lo. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado 

dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (nº 

552/2011, Dr VALMIR ALAPERCIO DOS SANTOS). Ademais, está 

caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, 

no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si 

só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o 

princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela má 

prestação de um serviço por parte da reclamada OI S/A, gerando na 

autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo 

enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura 

possível a prefixação do quantum da indenização devida por danos 

morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação 

dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. 

REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO, qualificado nos autos, em face de OI S/A, para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-53.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de adentrar no 

mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do 

Juizado Especial para presente causa, alegando a necessidade de 

realização de perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, 

entendo que a referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não 

há a necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante GLORIA ALVES DA 

CRUZ, alega que é titular da Unidade Consumidora 6/152720-9, neste 

Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto valor 

da fatura referente ao consumo do mês de setembro no valor de R$ 

1.669,27 (um mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e sete 

centavos), valores muito superiores aos normalmente pagos. Da 

documentação juntada aos autos, verifica-se que, houve uma má 

prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a 

Reclamada, uma vez que arbitrou valor unilateral referente à suposto 

consumo da unidade consumidora do consumidor, alegando irregularidade 

no medidor de energia, arbitrando assim, uma fatura com valores mais 

altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “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.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por problemas administrativos da 

fornecedora, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a manutenção 

e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não podendo 

passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade 

consumidora não marcava o que realmente era consumido, não pode o 

consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, 

muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da 

energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por GLORIA ALVES DA CRUZ, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 1.669,27 

(um mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), 

arbitrado pela reclamada, referente ao mês de setembro de 2017; b) 

DETERMINAR que a Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de 

setembro de 2017, resultante da média de consumo dos doze meses 

anteriores. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-38.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOURENCO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de não ter sido 

feita a leitura mensal na unidade consumidora. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar 

levantada pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para 

presente causa, alegando a necessidade de realização de perícia técnica. 

Da analise dos documentos juntados, entendo que a referida preliminar 

não merece prosperar, uma vez que não há a necessidade da realização 

de prova pericial, sendo que as provas documentais já estão nos autos, 

assim, afasto apresente preliminar. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante ELIAS LOURENÇO DE SOUSA, alega que é titular da 

Unidade Consumidora 6/152858-7 neste Município de Juscimeira-MT, 

sendo que foi surpreendido com o alto valor da fatura referente ao 

consumo do mês de outubro no valor de R$ 8.721,66 (oito mil setecentos e 

vinte e um reais e sessenta e seis centavos), valores muito superiores 

aos normalmente pagos. Da documentação juntada aos autos, verifica-se 

que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não obrou com a 

devida diligência a Reclamada, uma vez que não realizou a leitura da 

unidade consumidora do autor, arbitrando assim, uma fatura com valores 

mais altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “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.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por problemas administrativos da 

fornecedora, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a manutenção 

e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não podendo 

passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade 

consumidora não marcava o que realmente era consumido, não pode o 

consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, 

muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da 

energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por ELIAS LOURENÇO DE SOUSA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 8.721,66 

(oito mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), 

arbitrado pela reclamada, referente ao mês de outubro de 2017; b) 

DETERMINAR que a Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de 

outubro de 2017, resultante da média de consumo dos doze meses 

anteriores. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-23.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 
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Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARCOS ADRIANO ROCHA DE SOUZA, em desfavor do BANCO 

BRADESCO S/A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73789 Nr: 1646-36.2017.811.0109

 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: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERONILDE FERREIRA DA SILVA, Filiação: 

Raimunda Alves Ferreira, data de nascimento: 20/08/1966, brasileiro(a), 

natural de Cajueiro-MA, casado(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 casou-se com a Requerida conforme 2 

via da Certidão de Casamento em data de 13/10/1982 pelo regime de 

Comunhão PARCIAL de Bens, vide Certidão de Casamento de Matrícula n. 

03028801551982200008145000197948 do Registro Civil das Pessoas 

Naturais Comarca de Bom Jardin, Serventia Extrajudicial. Durante um lapso 

temporal considerável, o casamento seguiu sua harmonia, apesar de 

alguns desentendimentos normais da relação marital, sempre havia a 

reconciliação. Ocorre, que o Requerente e a Requerida separam-se de 

fato em meados do ano de 1986, oportunidade em que efetuaram a divisão 

consensual dos poucos bens que amealharam durante a constância do 

casamento, vale ressaltar apenas utensílios dométsicos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus 

termos.DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.1)Designo audiência de 

conciliação para 07/03/2018, às 16h30min; 2)Analisando os autos, tendo 

em vista que a parte autora não sabe informar o paradeiro da requerida. 

Diante disso, DETERMINO que a requerida seja intimada via EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias.3)CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com 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 (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC).Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação.Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pe la  ju r i sprudênc ia  re i te rada.Por  f im ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE. 

CITE-SE.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.Marcelândia-MT, 11 de janeiro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz 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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 24 de janeiro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 1590-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 . Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 de março de 2018, às 13:30 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

realizado interrogatório do réu. (art. 400, CPP). Requisite-se a escolta do 

denunciado para a solenidade. 4. Se necessário, depreque-se a oitiva de 

eventual testemunha residente fora da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).5. 

Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da 

expedição da carta precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 6. Não 

havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão 

oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, 

pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o 

juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.7. 

Intimem-se.8. Ciência ao Ministério Público.9. Diligências necessárias.De 

Cláudia/MT para Marcelândia/MT, 9 de fevereiro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 3687-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY 

TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Diante do exposto, estando presentes as condições da ação, bem como 

há justa causa para a ação penal, RECEBO a denúncia em todos os seus 

termos e, considerando que não existe hipótese de absolvição sumária 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 

2018, às 17h, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de 

acusação, defesa e sucessivamente realizado o interrogatório do 

acusado.DEFIRO a cota ministerial no que tange a juntada de folha de 

antecedentes criminais em nome dos denunciados.2)Das defesas 

prévias:Verifico que a Defesa do acusado Dagney Teodoro de Carvalho 

dos Santos, em sede de preliminar, requereu a rejeição da denúncia por 

inépcia da denúncia e ausência de justa causa (Ref. 25).Contudo, não 

obstante os argumentos da Defesa, INDEFIRO o pedido. Explico.Como é 

sabido, o Juízo de admissibilidade da ação penal foi realizado na ocasião 

do recebimento da denúncia, momento em que se procedeu a análise dos 

requisitos da ação penal.Ademais, em que pesem os argumentos da 

Defesa, a ação penal não pode ser obstada visto que os elementos 

constantes dos autos são suficientes para embasar o prosseguimento da 

ação penal.Quanto as demais alegações apresentadas em ambas defesas 

prévias, estas confundem-se com o mérito, razão pela qual, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.CIÊNCIA ao Ministério Público.3) 

Sem prejuízo das determinações anteriores, ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado à Ref. 25.4) Após, conclusos para 

deliberações.Intimem-se. Expeça-se o necessário.CUMPRA-SE.Matupá/MT, 

15 de fevereiro de 2018. Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68304 Nr: 1796-11.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON HUESLLEI LIMA DA SILVA, RONEI DE 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1796-11.2017.811.0111.

Código APOLO nº 68304.

Vistos em correição.

Tendo em vista a informação trazida pela Defesa do acusado RONEI DE 

SOUZA LIMA, nos termos no art. 62 do Código de Processo Penal, 

ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69485 Nr: 2469-04.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Autos nº 2469-04.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69485.

Vistos em correição.

Tendo em vista a decisão proferida à Ref.76 resta prejudicada a análise 

da manifestação ministerial no pertinente ao pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pela Defesa.

No mais, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público, a fim de 

que seja expedida Carta Precatória para a Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, com a finalidade de inquirição da vítima Maria Fernanda 

Amaral de Oliveira, bem como da testemunha Maria Luiza Amaral de 

Oliveira, devendo constar como endereço o informado à Ref. 91.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 19 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53734 Nr: 98-72.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINE RIBEIRO MAMÉDIO LANÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 98-72.2014.811.0111.

Código Apolo nº 53734.

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para que se manifeste 

acerca do encargo ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto 

que, mesmo regularmente intimado deixou de se manifestar em favor da 

requerida para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68111 Nr: 1672-28.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à MARIA 

APARECIDA PAIM, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, 

todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 

17.04.2017 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: MARIA APARECIDA PAIM.Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(17.04.2017);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68085 Nr: 1656-74.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENEIDE FONSECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por 

HELENEIDE FONSECA DA SILVA na Ação para obtenção de benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural proposta em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas e honorários em virtude da 

gratuidade da justiça concedida nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59914 Nr: 179-50.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Baches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59914

Processo nº 179-50.2016.811.0111.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65652 Nr: 282-23.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à LUZINETE 

DA SILVA ANDRADE, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 

143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 

09.12.2016 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: LUZINETE DA SILVA ANDRADE.Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (09.12.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72701 Nr: 326-08.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LEITE DE ARRRUDA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, concessão do benefício de aposentadoria por 

idade, na qualidade de segurada especial.A prova material acostada nos 

autos não é suficiente e não se tem a probabilidade que exige a lei para 

obtenção da prestação jurisdicional de plano.Sem esta probabilidade 

esclarecida, nos autos, por enquanto, não há como deferir a tutela 

antecipatória, no mesmo sentido do pleito da parte autora. De fato, falta a 

comprovação do perigo da demora da prestação jurisdicional, ou melhor, 

ainda, a probabilidade de que, com os elementos de prova angariados, 

venha a ser vencedora, a final, da demanda. Em suma, a parte autora não 

forneceu elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às 

alegações esposadas na inicial, ou seja, os documentos aportados aos 

autos pela parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a 

necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, 

a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão porque a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória.Ademais, nada consistente nos autos 

consubstancia a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. 

Meras alegações de necessidade premente não servem, por si, sem 

evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente.De qualquer modo, 

havendo postulação a qualquer tempo, no curso da lide, levantados 

elementos de convicção suficientes, poderá ser reapreciado o pedido de 

antecipação de tutela.Ante exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64999 Nr: 2672-97.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à LUCIA 

MARIA MAIA, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, 
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todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 

14.09.2016 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: LUCIA MARIA MAIA.Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(14.09.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68891 Nr: 2125-23.2017.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 2125-23.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68891.

Vistos em correição

Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 32, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Agassis Favoni de Queiroz e NOMEIO como defensor dativo do 

adolescente E.Q., o advogado Arlon de Souza Porto, que deverá ser 

intimado nos termos da decisão de Ref. 27.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64960 Nr: 2642-62.2016.811.0111

 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: ARM, TACDC, GMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2642-62.2016.811.0111 (Código 64960)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Geovana Moura Carvalho

Executado: Thiago Alves Carvalho da Cruz

Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e 

das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime a executada do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, caso não seja por este proposta a 

ação, abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 1º de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70887 Nr: 3088-31.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DORNELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado 

por Maria Ines Dornela em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, DETERMINO a intimação da parte devedora na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme 

dispõe o art. 535 do CPC, para que, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, apresente impugnação a execução, oportunidade que 

poderá manifestar-se acerca do disposto no art. 100, § 9º, da Constituição 

Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da mencionada peça defensiva, 

requisite-se o pagamento ao devedor por intermédio da pessoa em que foi 

citado, nos termos do disposto no art. 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65121 Nr: 2733-55.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ZULEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à MARIA 

ZULEIDE DA SILVA, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 

143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 

21.09.2016 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: MARIA ZULEIDE DA SILVA.Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (21.09.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º do art. 496 do NCPC.(...)EXPEÇA-SE o 

necessário. Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66044 Nr: 497-96.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à SEBASTIÃO 

DE SOUZA, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos 

da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 20.05.2016 

com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário 

mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a 

pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na 

atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o critério de 

correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: SEBASTIÃO DE SOUZA;Benefício Concedido: Aposentadoria 

Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do 

Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo (20.05.2016);Prazo 

para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59664 Nr: 71-21.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 71-21.2016.811.0111.

Código Apolo nº 59664.

Vistos em correição.

Considerando que o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de 

apelação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com os nossos cumprimentos.

Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS, 

para que seja IMEDIATAMENTE implantado o benefício concedido à parte 

autora, conforme o teor da sentença de Ref. 38, sob pena de 

responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330 do CP).

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42894 Nr: 819-10.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Fernandes de Souza, Weveton 

Junior Conceição Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Silvério Soares de Moraes - OAB:12.006/MT, Vânia dos Santos 

- OAB:11.332

 Diante do exposto, ACOLHO INTEGRALMENTE a denúncia e, com fulcro 

no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado 

Weverton Junior Conceição Rezende, vulgo Neguinho, qualificado nos 

autos, como incurso no crime do artigo 121, §2º, incisos I e III c/c artigo 29, 

todos do Código Penal, bem como pelo cometimento do crime artigo 244-B 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.Considerando que o réu 

Weverton Junior Conceição Rezende respondeu ao processo em 

liberdade, poderá aguardar o julgamento na mesma condição (art. 413, § 

3º do CPP).Intimem-se pessoalmente o acusado Weverton Junior 

Conceição Rezende, 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.: 44209 Nr: 317-37.2014.811.0030

 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 Antero da Silva Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Constato, ainda, que o veículo não possui débitos, bem como não há 

alienação fiduciária, conforme documentos anexados aos autos. Assim, 

com fundamento no art. 1.788 e 1.829, I, do Código Civil, DEFIRO o alvará 

pretendido, autorizando a alienação do veículo: 01 (um) caminhão, modelo 

VW 1214OH, ano/fabricação 1995, placa BWE8260, RENAVAN 

006642060746, cor branca. Em consequência, EXTINGO o processo com 

resolução do mérito nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

comunicações de praxe.Sem custas e taxa judiciária, eis que foi concedia 

a requerente a gratuidade da justiça.P.R.I.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49326 Nr: 707-70.2015.811.0030

 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: João Castorino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50570 Nr: 1312-16.2015.811.0030

 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 Antero da Silva Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA/Alvará Judicial

Vistos etc.
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Trata-se de pedido alvará judicial proposto por Maria Antero da Silva 

Muniz.

É o necessário. Decido.

 Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais.

 O Código Civil estabelece no art. 1.788 que morrendo a pessoa sem 

testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. Por sua vez, o 

art. 1.829, I, do mesmo diploma legal, dispõe como ocorre à ordem de 

sucessão testamentária, de modo que os descendentes, em concorrência 

com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no 

regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens 

(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o 

autor da herança não houver deixado bens particulares.

No caso dos autos, o falecido Otacílio Muniz Macedo era casado com a 

requerente e possuía três filhos, conforme certidão de óbito de fl. 14 

(autos de cód. 41506 – apenso), os quais são representados pelo mesmo 

patrono.

 Nesta senda, verifico que restou caracterizado a legitimidade sucessória 

da requerida, bem como não há litigio entre os herdeiros quanto a 

alienação do bem. Constato, ainda, que o veículo não possui débitos, 

conforme documentos anexados aos autos.

 Assim, com fundamento no art. 1.788 e 1.829, I, do Código Civil, DEFIRO o 

alvará pretendido, autorizando a alienação do veículo: CAR/Caminhão/MEC 

OPER, modelo VW/23.220, ano/fabricação 2004, placa ALT 4452, 

RENAVAN 00827062141.

 Destaco que a autorização não exime o adimplemento da alienação 

fiduciária do bem, ou seja, a venda do veículo está condicionada ao 

adimplemento da referida obrigação ou a transferência dessa ao novo 

proprietário.

 Em consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito nos 

moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações de 

praxe.

Sem custas e taxa judiciária, eis que foi concedia a requerente a 

gratuidade da justiça.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64265 Nr: 1555-86.2017.811.0030

 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: Milton Zanil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Brasileiro de Descontos S/A., Banco 

Itaú Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21613/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116 / 14992-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar as contestações 

apresentadas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66796 Nr: 2700-80.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeir Padilha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

 À ref. 7, pugna a parte autora pela extinção do feito.

É o relatório. Decido.

 Considerando que houve a perda do interesse processual, conforme 

petição de ref. 7, julgo extinto o presente processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas remanescentes, caso 

haja.

P.R.I.C.

Com o transito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43092 Nr: 1072-95.2013.811.0030

 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: Edilene da Silva Campos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT, 

Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 DESPACHO

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Intime-se a exequente para que se manifeste em relação a petição de fls. 

106/107, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 Em sendo requerido a expedição de alvará judicial, desde já defiro-o.

 Proceda com a alteração da classe processual no sistema Apolo para 

cumprimento de sentença, bem como se altere a capa dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60124 Nr: 3851-18.2016.811.0030

 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: Sebastião Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada a apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16170 Nr: 930-67.2008.811.0030

 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: Lúcia Helena de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista o desarquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18913 Nr: 1622-32.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlete Agostini Fischer, Marlete Agostini 

Fischer - Me, Luiz Ederson Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10994 Nr: 860-55.2005.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Carvalho de 

Oliveira - OAB:8806-A, Emilene Souza Borges - OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca impulsiono os 

presentes autos para que seja intimada a parte autora para manifestar 

conforme determinado à fl. 209, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10916 Nr: 796-45.2005.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Clóvis Antoniacomi, Clube Social Nobrense, Dejair 

Roberto Liu Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da petição 

de fls. 350 e documentos que a instruem, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21364 Nr: 1840-26.2010.811.0030

 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: Benedito Laércio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca impulsiono os 

presentes autos para que seja initmada a parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, bem como para manifestar quanto ao 

aproveitamento das provas já produzidas, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18737 Nr: 1444-83.2009.811.0030

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altaniran Tibalde de Souza, Joilson Oliveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64402 Nr: 1610-37.2017.811.0030

 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 Paula Oliveira da Silva, Nilson Elias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT, NobreSaúde 

Administradora Hospitalar Ltda (Hosp. Mat. Laura de Vicuna II)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar as contestações 

apresentadas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44208 Nr: 316-52.2014.811.0030

 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: Silvio Valdir Odorizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vicente dos Santos, José Domingos dos 

Santos, Benedito Vicente dos Santos, Alice Maria dos Santos, Antonio 

Vicente dos Santos, Luzinete Maria da Conceição dos Santos Silva, Milton 

Vicente dos Santos, Marcos Vicente dos Santos, Luiz Carlos Vicente dos 

Santos, Norma Vicente dos Santos, Maria L. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19.805/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca impulsiono os 

presentes autos para que seja intimada o patrono do requerido para 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, tendo em vista 

o desarquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40279 Nr: 25-23.2012.811.0030

 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: Paulo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Votorantim Cimentos Brasil S/A, Interavia 

Transporte S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Lopes Fonseca - 

OAB:151683, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes requeridas/apeladas para 

apresentarem as contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43372 Nr: 1405-47.2013.811.0030

 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: Maria de Lourdes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

C.F.I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT

 CERTIDÃO
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Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca impulsiono para que 

sejam intimadas as partes apeladas para apresentarem as contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41432 Nr: 1368-54.2012.811.0030

 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: Magdalena dos Santos Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 68520 Nr: 232-12.2018.811.0030

 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): Armelindo Menon, Leandro Aparecido Menon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 122 Nr: 37-98.1993.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A- Basa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Stella, Benedita da Silva Duarte, 

João Carlos da Silva Duarte, Wilian Antonio Duarte, Rafael Duarte 

Azadinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley Aparecido Carrijo - 

OAB:MT 24.306-O, Elói Contini - OAB:MT22.841/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3500-B

 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 Dr 

Darley Aparecido Carrijo, na qualidade de advogado, 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.: 42505 Nr: 73-66.2018.811.0031

 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: Vanildo Barbosa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Raphael Favalessa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, por meio de seu procurador, Dr. Hur Carlos Santos 

França - OAB/MT.22850 OAB/MT, para comparecer na audiência de 

Conciliação designada para o dia 29/03/2018, ás 08h30min.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34923 Nr: 259-24.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA SILVA

 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:

 Vistos.

Sentença prolatada nos embargos à execução em apenso Código 49515, 

determinado o respectivo traslado a estes autos.

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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45810 Nr: 154-08.2013.811.0090

 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: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pleito do requerido de fl. 70 e designo audiência de tentativa de 

conciliação para o DIA 12 DE JUNHO DE 2018 ÀS 09H30.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34919 Nr: 257-54.2009.811.0090

 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: ARISTIDES GARCIA RODRIGUES

 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:

 Ante o exposto, julgo EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 

924, inciso II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48574 Nr: 211-55.2015.811.0090

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICIANE MAIARA PEREIRA LANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEDINALDO DELLATESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 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 Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52937 Nr: 1505-11.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968/O

 Vistos.

Ante a renúncia do defensor dativo Dr. Laudemar Pereira da Silva Junior 

(fl. 77 - Ref: 34) e da desativação de Defensoria Pública nesta Comarca, 

conforme Ofício nº 31/2017/DPE/M, REVOGO a nomeação de fl. 69 - Ref: 

21 e nomeio como defensor(a) dativo(a) do acusado Odair José Pereira, 

para prosseguir no feito, o(a) nobre causídico(a) Dr(a). FRANSSIELY 

LONGHINI CARLOS POSSAMÃE - OAB/MT nº 19.968, cuja verba honorária 

será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente a mencionada defensora, sobre o teor da 

nomeação, bem como para tomar ciência do despacho anterior de fl. 69 - 

Ref: 21.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1198-23.2017.811.0090

 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: EMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, por haver interesse de incapaz, na dicção do art. 178, 

inciso II, do NCPC.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34026 Nr: 185-04.2008.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO DANTAS DE SOUZA

 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:

 Ante o exposto, julgo EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 

924, inciso II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Condeno, outrossim, a parte 

executada em honorários advocatícios, estes fixados em:a) 10% (dez por 

cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de 

até 200 (duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 

(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 5% 

(cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a 

V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Caso a 

condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido 

pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 

I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários 

deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49217 Nr: 447-07.2015.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49515 Nr: 554-51.2015.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:273735

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela embargante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52235 Nr: 1034-92.2016.811.0090

 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: EADSOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNADSedARDS

 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.: 55699 Nr: 630-07.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESLAINE PAULA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55646 Nr: 2539-21.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERALDO CESAR LACERDA CINTRA, 

MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS DA SILVA, Cpf: 03362093124, 

Rg: 17349702, Filiação: Nair Aparecida da Silva e Luiz Adriano da Silva, 

data de nascimento: 25/11/1975, brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, 

solteiro(a), vaqueiro. 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: “... O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

oferece denúncia em face de HEVERALDO CESAR LACERDA CINTRA e 

MARCOS DA SILVA, alegando que consta do procedimento investigatório 

que, desde o ano de 2014 até o momento da prisão dos denunciados, 

ocorrida no mês de abril do ano de 2016, neste Município e Comarca de 

Nova Canaã do Norte-MT, os denunciados Heveraldo César Lacerda 

Cintra, vulgo “Fofão”, Haroldo Cesar Lacerda Cintra, vulgo “Axé”, Elaine 

Gomes Leopoldo, Creinaldo Moreira de Aimores, vulgo “Cleiton”, e Marcos 

da Silva, de forma livre e consciente, perpetraram as condutas delituosas 

de aquisição, venda, exposição à venda, oferecimento, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo e fornecer 

drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, configurando o delito capitulado no art. 33, da Lei nº 

11.343/2006.

Despacho: Vistos.DEFIRO os pleitos ministeriais às fls. 281/286 (Ref: 9), 

para expedir nova carta precatória de citação do acusado HEVERALDO 

CÉSAR LACERDA CINTRA e para citar por edital o acusado MARCOS DA 

SILVA uma vez que as consultas efetuadas em sistemas para localização 

do atual endereço do(a) demandado(a), restaram infrutíferas. EXPECA-SE 

carta precatória para citação do acusado HEVERALDO CÉSAR LACERDA 

CINTRA para a comarca de Cuiabá no endereço Rua Eduardo Santana, nº 

260, Ribeiro do Lipa. CITE-SE o requerido por edital com prazo de 20 

(vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 257, inciso III, 

do NCPC). No edital deverá constar a advertência de que será nomeado 

curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do NCPC). Fixe-se 

o edital no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de Justiça Eletrônico 

(art. 257, inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar os demais requisitos 

elencados no art. 257 do NCPC, especialmente o de publicação no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas e regulamentação 

respectiva.Após, decorrido o prazo editalício, venham-me os autos 

conclusos para a nomeação de curador especial. 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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 18 de fevereiro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-26.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSUL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MORAES LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010072-26.2015.8.11.0090 REQUERENTE: AGROSUL 
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COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP REQUERIDO: 

THIAGO MORAES LEITE Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO De 

início, há que se destacar que o reclamado é revel, porquanto, 

devidamente citado e intimado para comparecer em audiência de 

conciliação conforme (id. 5943934), deixou de comparecer ao ato (id. 

5943946). Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95, e, consoante o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de reclamação, proposta por AGROSUL COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP, move em desfavor de THIAGO 

MORAIS LEITE, ambos devidamente qualificados. A parte autora 

argumenta que a parte ré adquiriu diversos produtos agropecuários que 

perfazem o total de R$ 956,26 (novecentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e seis centavos), encontrando-se inadimplente com a obrigação de 

pagar. A inicial veio acompanhada dos comprovantes, notas fiscais e 

recibos do negócio jurídico estabelecido, o que a comprovar o pleito da 

parte autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos 

disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, o material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.550,71 (cinco mil, 

quinhentos e cinquenta reais e setenta e um centavos) devidas em favor 

da parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na forma 

do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do STJ. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC, sob pena de revogação desta sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de 

servidores desta Comarca, sirva-se a presente decisão como MANDADO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 29 de 

janeiro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-25.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

W. RUFINO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI CABOCLO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000175-25.2017.8.11.0090 REQUERENTE: W. RUFINO 

COMERCIO - ME REQUERIDO: IRACI CABOCLO DE ARAUJO Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

17 de fevereiro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-14.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO, MARINO & MIRANDA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES MALHEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000124-14.2017.8.11.0090 REQUERENTE: MARINO, MARINO & 

MIRANDA LTDA - ME REQUERIDO: ALEXANDRE ALVES MALHEIROS 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

17 de fevereiro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75434 Nr: 2011-47.2017.811.0091

 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): Leandro Marcelino do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:MT 12.411-A, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 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.: 74893 Nr: 1710-03.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74893 - Autos n. 1710-03.2017.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que o representante do Ministério Público atuante nesta 
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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 14h.

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.: 65185 Nr: 1098-70.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 65185 - Autos n. 1098-70.2014.811.0091

 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 maio de 

2018, às 15h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Alta Floresta para Nova Monte Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018.

DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

 Juiz substituto em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66077 Nr: 1808-90.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Código 66077 - Autos n. 1808-90.2014.811.0091

Nova Monte Verde/MT, 17 de outubro de 2017, Horário: 13:30.

Presentes

Juiz Substituto: Bruno César Singulani França

Promotora de Justiça Substituta: Fernanda Alberton

Advogada: Shirlene Benites Bognar, OAB/MT n. 16.211/O;

Denunciado: Cleberson Fernandes Pinheiro

Finalidade: Instrução

Ocorrências

Iniciados os trabalhos, constatou-se a presença das pessoas acima 

descritas.

À vista da certidão de fls. 88/89, o Ministério Público insistiu na oitiva de 

Francisco Nilson Fernandes Pinheiro.

Deliberações

Pelo MM Juiz foi dito: “Tendo em vista o teor da certidão de fls. 89, designo 

audiência em continuação para o dia 05 de março de 2018, às 15h15mim, 

a fim de ouvir a testemunha e interrogar o acusado. Expeça-se novo 

mandado de condução para Francisco Nilson Fernandes Pinheiro. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Juiz Substituto: Promotora de Justiça:

Advogada: Denunciado:

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50916 Nr: 283-59.2013.811.0107

 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: MÔNICA LEITE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65600 Nr: 2005-89.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Beppler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO ACERCA DE 

DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA: Vistos.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/04/2018, 

às 14h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Requisite-se o réu junto ao estabelecimento prisional em que se encontra 

recolhido.

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 a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

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. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao representante do Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31156 Nr: 558-18.2007.811.0107

 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: MARIA VALDENICE DE NORONHA FERREIRA

 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:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31635 Nr: 274-73.2008.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DO CÉU PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247, DIOGO GALVAN - OAB:8.056, RICARDO NIGRO - 

OAB:8.414

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA/APELADA, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52082 Nr: 128-22.2014.811.0107

 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: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA, ALICE ANA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado de CITAÇÃO, no prazo legal, para tanto, devendo acessar o site 

do Tribunal de Justiça no Departamento de Controle de e Arrecadação 

(www.arrecadacao.tjmt.jus.br/), localizando o campo "Diligência", 

escolhendo "Emissão de Guia de Diligência" ou outras informações 

poderão ser localizadas no "Manual da Central de Pagamentos de 

Diligência". O valor de diligência é de R$ 10,00 (dez reais) por ato se for 

em Região Urbana, ou ainda, R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) 

por km rodado, em se tratando de Região Rural, conforme portaria nº. 

002/2005, de 27/09/2005 do Fórum da Comarca de Nova Ubiratã-MT que 

autoriza a cobrança, ou fornecer meios, neste caso a parte formulará 

requerimento justificado ao Juiz do processo, que decidirá sobre a real 

conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do mandado 

(CNGC 3.3.6), no prazo legal.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78444 Nr: 35-23.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiara Joaquina Miranda dos Santos, Waleson 

Cassiano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12.025

 Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 e 

260 do CPC, dessa forma:

Cumpra-se da forma deprecada;

DESIGNO audiência de inquirição da testemunha para o dia 19 DE ABRIL 

DE 2018, às 12h30min (horário de Cuiabá-MT).

Informe-se ao Juízo de origem a data da audiência designada.

INTIME-SE a testemunha.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73349 Nr: 128-88.2015.811.0106

 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/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Novo São Joaquim-MT, 

Presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários 

Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e 

Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Martins Hauschildt - 

OAB:MT 21.865, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:MT 21528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Martins Hauschildt - 

OAB:MT 21.865, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:MT 21528/O

 INTIME-SE a impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre as alegações de fls. 73 e requeira o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71430 Nr: 722-73.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. Rodrigues - Mercearia -ME, Adão Roberto 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A 

em face de sentença terminativa proferida às fls. 59.

Argumenta, o embargante, que o processo foi extinto sem apreciação do 

mérito de forma equivocada, já que não houve publicação no DJe do 

despacho que determinou a intimação pessoal do exequente para dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Inicialmente, conheço dos embargos porquanto tempestivo e por estarem 

presentes os demais requisitos recursais.

 No entanto, no mérito, não merecem ser acolhidos.

 É que, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a 

expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou, ainda, suprir 

omissões e reparar erros materiais, não se prestando como meio de 

reanálise do ato decisório.

 Tal instrumento tem, portanto, cunho integrativo, sendo seus limites 

restritos ao exame da existência de omissão, contradição e obscuridade, 

podendo, somente em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou 

modificativo, desde que resultante da análise de tais requisitos.

No caso, os embargantes pretendem a revogação da sentença 

terminativa, declarando-se a nulidade dos atos a ela posteriores. Trata-se, 

portanto, de matéria estranha ao presente recurso, uma vez que visa a 

total reforma do provimento jurisdicional e não a mera correção de erro 

material.

Mesmo porque, ao proferir sentença o juízo de primeiro grau esgota sua 

atividade no processo, cabendo a revisão do ato apenas nas hipóteses 

acima abordadas.

Pelos fundamentos expostos, conheço os embargos de declaração e, no 

mérito, os REJEITO, posto que ausentes os requisitos do art. 1.022 do 

NCPC, mantendo-se a sentença de fls. 59 inalterada.

Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 360-03.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 dias, se manifeste em 

termos de seguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 359-18.2015.811.0106

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeme Soares Rocha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida, conforme 

jurisprudência do STJ.IV. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os 

honorários advocatícios em 10%, devendo este incidir tão somente sobre 

o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).V. 

ISENTO o INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. DEIXO de remeter os 

autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a mil 

salários mínimos, conforme artigo 496, §3º, I, do NCPC.VII. Sentença 

registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.VIII. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as 

anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: a) nome 

do(a) segurado(a): NOEME SOARES ROCHA DA SILVA; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais) - salário mínimo -; d) data de 

início do benefício – DIB: 20.05.2016 (data do requerimento administrativo); 

e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-25.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM 

GERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

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: 8010183-25.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUANDA GOMES 

DE JESUS REQUERIDO: ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - ME 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: 8010214-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RERBERTI JERFFERSON FLORENTINO DE OLIVEIRA (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:

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: 8010214-45.2016.8.11.0106 REQUERENTE: RERBERTI 

JERFFERSON FLORENTINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTOES 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: 8010322-74.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (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: 8010322-74.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DOS SANTOS 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: 8010358-19.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA REZENDE (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010358-19.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VERA LUCIA DA 

SILVA REZENDE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros e documento pessoal incompleto. 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 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: 8010369-48.2016.8.11.0106

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:

BANCO BRADESCO CARTOES 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: 8010369-48.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FERNANDA 

SANTANA SOUZA 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: 8010381-62.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS EDUARDO GALVAO CORREA (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: 8010381-62.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DENIS EDUARDO 

GALVAO CORREA 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: 8010425-81.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ (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: 8010425-81.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

ANDRADE DA CRUZ 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 

e documento pessoal incompleto. 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 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: 8010490-76.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CLEMENTE 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:

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: 8010490-76.2016.8.11.0106 REQUERENTE: OSMAR CLEMENTE 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 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, 
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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: 8010567-85.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES 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: 8010567-85.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDILSON ALVES 

SILVA 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: 8010575-62.2016.8.11.0106

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:

ITAU UNIBANCO 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: 8010575-62.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ZELMA PEREIRA 

DOS REIS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, observa-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. Portanto, INTIME-SE a parte 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. Sem prejuízo, verifico que não foi juntado aos autos termo 

de audiência de conciliação, a qual, segundo consta dos andamentos 

processuais, já teria sido realizada. Sendo assim, DETERMINO à 

conciliadora que junte o respectivo termo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo assim, AGUARDE-SE a juntada do termo de audiência pela 

conciliadora, em seguida, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação quanto à homologação de acordo ou prosseguimento do feito. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MADALENA 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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Vistos em correição. Verifico que não foi juntado aos autos termo de 

audiência de conciliação, a qual, segundo consta dos andamentos 

processuais, já teria sido realizada. Portanto, INTIME-SE a conciliadora 

para que junte o respectivo termo no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

juntada RETORNEM os autos conclusos para apreciação. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MADALENA 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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/04/2018 Hora: 10:45 , a ser realizada na sede do 

Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 Novo São Joaquim, 19 de 

fevereiro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-47.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RENATA GONCALVES 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: 8010188-47.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARA RENATA 

GONCALVES SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por MARA RENATA 

GONÇALVES SILVA em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já 

devidamente qualificados. A parte autora alega que teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), 

uma vez que jamais teria contratado com a requerida, pleiteando, portanto, 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de tutela provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de 

maus pagadores e a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o 
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presente processo tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do 

processo nº 8010189-32.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo 

distinto apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. Logo, é patente que, além de conexos, há 

risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-32.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RENATA GONCALVES 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: 8010189-32.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARA RENATA 

GONCALVES SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por mara renata 

gonçalves silva, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010188-47.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. Logo, é patente que, além de conexos, há 

risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RERBERTI JERFFERSON FLORENTINO 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:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-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: 8010215-30.2016.8.11.0106 REQUERENTE: RERBERTI 

JERFFERSON FLORENTINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A 

Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta 

por RERBERTI JERFFERSON FLORENTINO DE OLIVEIRA, em desfavor de 

TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente qualificados. A parte autora 

alega que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de maus 

pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria contratado com a 

requerida, pleiteando, portanto, a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de tutela provisória pede a 

retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e a suspensão da 

cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo tem as mesmas 

partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010216-15.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. Logo, é patente que, além de conexos, há 

risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-15.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RERBERTI JERFFERSON FLORENTINO 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:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-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: 8010216-15.2016.8.11.0106 REQUERENTE: RERBERTI 

JERFFERSON FLORENTINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A 

Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta 

por LUREBERTI JERFFERSON FLORENTINO DE OLIVEIRA, em desfavor de 

TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente qualificados. A parte autora 

alega que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de maus 

pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria contratado com a 

requerida, pleiteando, portanto, a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de tutela provisória pede a 

retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e a suspensão da 

cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo tem as mesmas 

partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010215-30.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. Logo, é patente que, além de conexos, há 

risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória caso sejam 
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decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-79.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE FATIMA MENDES SOARES (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)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 4 7 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 8 - 2 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 0 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 6 - 5 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 1 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010449-12.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-42.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE FATIMA MENDES SOARES (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)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 4 7 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 8 - 2 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 0 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 6 - 5 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 1 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010449-12.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010448-27.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE FATIMA MENDES SOARES (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)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 4 7 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 8 - 2 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 0 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 6 - 5 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 1 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010449-12.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-94.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE FATIMA MENDES SOARES (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)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 4 7 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 8 - 2 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 0 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 6 - 5 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 1 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010449-12.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-57.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE FATIMA MENDES SOARES (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)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)
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Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 4 7 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 8 - 2 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 0 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 6 - 5 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 1 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010449-12.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-12.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE FATIMA MENDES SOARES (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)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 4 7 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 8 - 2 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 0 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 6 - 5 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 5 1 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010449-12.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-18.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/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: 8010026-18.2017.8.11.0106 REQUERENTE: FERNANDO 

ANTONIO BRITO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

em correição. Verifico que não foi juntado aos autos termo de audiência 

de conciliação, a qual, segundo consta dos andamentos processuais, já 

teria sido realizada. Portanto, DETERMINO à conciliadora que junte o 

respectivo termo no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo assim, AGUARDE-SE 

a juntada do termo de audiência pela conciliadora, em seguida, RETORNEM 

os autos conclusos para prolação de sentença. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RENATA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010557-41.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARA RENATA 

GONCALVES SILVA REQUERIDO: ESTRELA DISTRIBUIDORA DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos em correição. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

não sendo necessária a produção de outras provas. Ainda, deve ser 

privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito positivado no 

art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, havendo 

condições para que o processo seja julgado no mérito esta solução deve 

afastar outras que culminem em sentença terminativa. Neste ponto, OPINO, 

pelo não acolhimento do pedido de desistência, uma vez que há nos autos 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a parte autora, 

indenização por danos morais em razão da inserção de seu nome em 

órgão de restrição de crédito realizada pela ré, argumentando que não 

mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu dívida que justifique sua 

negativação. A ré, por sua vez, alega que a parte autora contratou 

consigo a prestação dos serviços que geraram a cobrança, juntando aos 

autos cópia de duplicatas, contrato de compra e venda, bem como 

proposta de crédito, todos os documentos devidamente assinados pela 

parte autora . Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifico que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e 

comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato 

contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de 

débito e condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Basta uma 

análise superficial das assinaturas da autora que constam dos autos: 

instrumento de procuração e cópia dos documentos pessoais, para se 

constatar que coincidem em todos seus elementos com aquela lançada 

nos documentos de ID 7833660, não sendo lógico supor que um 

estelionatário habilidoso tenha copiado a assinatura para realizar contrato 

e obter lucro ínfimo sobre a utilização de serviço não pago. Tal análise 

deve ser feita sob o paradigma de julgamento estabelecido nos arts. 5º e 

6º da Lei 9.099/95, os quais assim dispõem: 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. Não houve qualquer impugnação aos 

documentos juntados pela parte ré. Por último, no caso em debate, 

denota-se que a autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir 

em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. 

Isso porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o juízo e 

valer-se da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em 

massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo 

como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o 

funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à 
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parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide 

na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Em relação ao 

pedido contraposto realizado pela parte ré, restou efetivamente 

demonstrado a contratação dos serviços e compra dos produtos por meio 

dos documentos de ID 7833645. Desta forma, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte autora, a condenação ao pagamento pelos 

produtos adquiridos é matéria que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora, 

e pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora no pagamento da dívida junto ao requerido, no 

valor de 5 (cinco) parcelas iguais, sendo cada uma no valor de R$ 129,00 

(cento e vinte e nove reais ). OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à 

pena de litigância de má-fé no valor de 5% do valor corrigido da causa, a 

ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, OPINO PELA 

CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. OPINO PELO INDEFERIMENTO do pedido de 

justiça gratuita, pois, não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. 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. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-56.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA DE MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 07/05/2018, às 9h40min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 19 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-06.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LACERDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/04/2018, às 10h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 19 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-07.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/03/2018, às 8h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Certifico também que o(a) advogado(a) devem se fazer comparecer a 

audiência juntamente com as partes do processo. Paranaíta/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico 

Judiciário Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 59038 Nr: 2493-42.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Marty Nerys Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano de Sousa Rebouças 

- OAB:15088

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

reiterando a intimação ao defensor do denunciado, para que no prazo 

legal apresente as razões de apelação, face o desejo do réu em recorrer 

da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 57070 Nr: 1556-32.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Venancio Nascimento
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esmael Angelo de Oliveira - 

OAB:2454/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

reiterando a intimação ao defensor do denunciado, para que no prazo 

legal apresente as razões de apelação, face o desejo do réu em recorrer 

da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50276 Nr: 706-12.2015.811.0022

 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: Maria Lucia Cristina Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim da comprovação da qualidade de segurado especial do falecido e a 

qualidade de dependente do segurado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de maio de 2018, às 14h00min, 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, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 379-33.2016.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMC, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência da 

Vara Única, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 61, 

para o dia 18 de abril de 2018, às 17h.

Intimem-se as partes para comparecerem a audiência.

Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, proceda-se a 

nomeação de advogado dativo para proceder à defesa da requerida.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 16 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54404 Nr: 590-69.2016.811.0022

 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: Creuza Dias da Costa

 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.

Analisando os autos, verifico que o requerido foi citado conforme certidão 

de ref:11, e não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual 

decreto a revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso II do 

mesmo Códex.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 17h00min, 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, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 64138 Nr: 2277-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor da denunciada, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se na forma do artigo 422 do Código de Processo 

Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9641 Nr: 675-41.2005.811.0022

 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): Roberto Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte exequente peticionou às fls.213-215, requerendo que seja 

realizada a busca de veículos automotores pertencentes ao executado, 

por meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve êxito em receber 

o valor devido pelo executado.

 O pedido de ser deferido.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome da 

executada por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado a consulta, e após o resultado, vista a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47280 Nr: 1939-78.2014.811.0022

 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): Renato Rodrigues Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 62012 Nr: 1356-88.2017.811.0022

 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: Luciano Moraes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela de Souza Chagas, Andressa de 

Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) PATRONO(A) DO REQUERENTE, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao resultado do exame de DNA de 

Ref: 21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66606 Nr: 122-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva, Gleison Zanda 

Lopes, Leandro Maioni Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Reynaldo de Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa 

dos denunciados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64404 Nr: 2371-92.2017.811.0022

 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): Ruither Batista Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 504-64.2017.811.0022

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Divina Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Júnior Advogados - 

OAB:OAB/SP 4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66606 Nr: 122-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva, Gleison Zanda 

Lopes, Leandro Maioni Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em virtude da 

petição de Ref: 22, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) 

militante nesta municipalidade - Dr .Vanderlandis da Silva Santos - OAB/MT 

nº 19.897, para promover a defesa dos denunciados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64070 Nr: 2253-19.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSdA, SMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensora dativa a causídica militante nesta municipalidade - Dra. Silvana 

Elizabeth Santiago Gonçalves - OAB/MT nº 23647, para promover a 

defesa da requerente, no prazo legal, para tanto manifestar sobre a 

devolução da carta precatória Ref: 9, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 151017 Nr: 663-52.2018.811.0028

 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): MIGUEL JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A1732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o autor para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar a mora 

do réu, na forma prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sob 

pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 149076 Nr: 8453-24.2017.811.0028

 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: Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se nesta Secretaria, para 

retirada e distribuição perante o Juízo de Direito da Comarca de Cuiabá/MT, 

a Carta Precatória expedida nos autos, para citação da parte requerida e 

intimação da audiência designada para o dia 15/03/2018, às 15h00min, 

momento em que será analisada a liminar pleiteada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 105581 Nr: 341-37.2015.811.0028

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calorino Advíncola da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da sentença de ref.55, juntada de ref.65 e 67

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149076 Nr: 8453-24.2017.811.0028

 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: Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar de Tutela 

de Urgência Antecipada proposta pela MASSA FALIDA DA ALCOPAN – 

ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA em face de AIRTON NOGUEIRA.

Sustenta a autora que é proprietária de uma área de 100 hectares 

localizada no município de Poconé.

Narra ainda que teve sua falência decretada em 23/08/2012, ocasião em 

que a propriedade por regularmente arrecada pelo Juízo Falimentar.

Ocorre que no mês de setembro do ano de 2017, funcionários da 

requerente que visitaram o imóvel, constataram turbação parcial da 

propriedade, tendo identificado o rompimento da cerca, bem como danos 

em parte do canavial em razão de haver animais que pastam no local.

Requereu liminarmente a reintegração na posse.

Todavia, analisando o caso concreto, a fim de se evitar consequências 

mais gravosas, verifico a necessidade de realização de audiência de 

justificação para análise da tutela antecipada.

Dessa forma, com fundamento no art. 562 do CPC/2015 designo Audiência 

de Justificação para o dia 15 de março de 2018, às 15h00min, momento 

em que será analisada a liminar pleiteada.

Cite-se o requerido para acompanhar a audiência de justificação, 

advertindo-o que o prazo para contestar somente fluirá a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não o pedido de liminar (CPC, art. 562, 

última parte). Custas na forma requerida.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147829 Nr: 7862-62.2017.811.0028

 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: Arlinda de Souza Lima

 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:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref.05.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 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: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 

ME

 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 E DOU FÉ que, decorreu o período de tempo determinado na 

decisão judicial, e parte requerida, nada manifestou nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 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: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 

ME

 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

 INTIMANDO as partes sobre a juntada do ofício de ref. 33.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30544 Nr: 702-98.2008.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Sandro 

Carmelo Bittencourt, Rosinéia Cássia de Arruda Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celzair Ferreira de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelino Tavares Junior - 

OAB:3633/MT, Jaime da Cruz Borges Assumpção - OAB:11793/MT, 

José Marcilio Donegá - OAB:3079-A, Wantuir Luiz Pereira - 

OAB:11717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleodemir de Paula Martins 

- OAB:15347/MT, Eduardo Mahon - OAB:6363/MT, Ilson Fernandes 

Sanches - OAB:9008, Pablo Mendes Ferreira - OAB:9490-E, Sandra 

Alves - OAB:7544, Selma Cristina Gestal Paes - OAB:183956/SP, 

Victor Hugo Vidotti - OAB:11439

 INTIMANDO a Defesa do acusado, sucessivamente, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentem rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), podendo ainda, juntar documentos e 

requerer diligências, nos moldes do art. 422 do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019429-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE IRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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: 

8019429-85.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MAITE IRENE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MAITE IRENE DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA. Analisando os documentos trazidos nos autos, nota-se que a 

requerente apresentou uma fatura de energia em nome de terceiro, no 

caso de sua genitora. Razão pela qual a presente demanda deve ser 

extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, a requerente 

não é a titular da Unidade Consumidora junto à requerida. O artigo 6º do 

Código de Processo Civil – CPC estabelece que ninguém poderá pleitear 

em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não 

é o caso. Em sede de contestação a empresa requerida comprovou que a 

titular da Unidade Consumidora – UC, ingressou com processo próprio n. 

8015656-32.2016.811.0028, na qual foi realizado acordo extrajudicial na 
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data de 23/09/2016 (id 8608272), cujo valor da indenização já foi pago e 

comprovado nos autos. ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito 

sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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 

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: 8011290-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

8011290-47.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 8525152, cujo 

valor for depositado na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8525165. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, 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. Sentença publicada no PJE. 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: 8011145-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RODRIGUES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011145-88.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE RODRIGUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8523476, cujo valor será depositado na conta do patrono 

da parte requerente no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo não houve 

manifestação da requerente. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

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. Sentença publicada no PJE. 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: 8010458-48.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE BENEDITA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010458-48.2015.8.11.0028 REQUERENTE: GISELE BENEDITA DE ARRUDA 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Trata-se de Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes, opostos por TELEFONICA BRASIL 

S/A alegando, em síntese, a existência de omissão na sentença proferida 

nos autos. Alega omissão aduzindo que o magistrado deixou de 

fundamentar a existência de dano moral, visto que o mesmo não é 

presumido. É o relatório necessário. Decido. Recebo os presentes 

embargos de declaração por serem tempestivos. Os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância. Não operam novo julgamento, pois 

simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na decisão. No entanto, 

tenho que, no mérito não merecem acolhimento, tendo em vista que nos 

moldes do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade, contradições ou omissões sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. Verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, mas tão somente a 

clara pretensão do embargante de postergar o cumprimento do 

mandamento jurisdicional deferido liminarmente, motivo pelo qual o pleito 

não merece prosperar. Não há, portanto, qualquer ponto a ser modificado 

na referida decisão, visto que as questões de omissão apontadas pelo 

embargante encontram-se sanadas, já que o julgado fundamento 

pormenorizadamente a ocorrência de dano moral presumido gerado pela 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, citando inclusive, 

jurisprudência pacífica do STJ. Desta feita, por ser tempestivo RECEBO os 

presentes embargos de declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO por 

entender tratar-se de embargos meramente protelatórios. Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Considerando o 

cumprimento de sentença, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-10.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JUVENILDO ALVES RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010392-10.2011.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL JOSE DE MORAES 

REQUERIDO: PAULO JUVENILDO ALVES RAMOS Vistos. 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte 

autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da certidão de 

movimentação Num. 8443126, demonstrando que não fora possível a 

intimação da parte executada no endereço indicado. No entanto, a parte 

exequente quedou-se inerte, consoante certião de Num. 8728967. 5. 

Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 
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economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

8. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações devidas. 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: 8010491-38.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ABIDORAL RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010491-38.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ABIDORAL RIBEIRO DA CRUZ 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA VISTOS, SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA interpôs embargos de declaração, para o fim de sanar a 

OMISSÃO na sentença prolatada, e determinar o índice e a data de 

atualização a ser utilizado para atualizar o valor da condenação. É o 

relatório. Decido. Como se sabe, os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença. O cerne da questão 

está em apurar qual a data correta para a incidência de juros moratórios. 

Este deverá ser arbitrado, a partir da intimação da sentença e não como 

exarada na sentença da citação, pois ainda não havia conhecimento da 

obrigação. Nesse sentido segue o entendimento da súmula 54 do STJ: Os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual. Desta feita, ACOLHO os embargos de 

declaração ofertados, retifico a parte dispositiva da sentença, em que 

deverá constar: “ANTE O EXPOSTO, opino pela procedência parcial dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 

CONDENAR a reclamada a devolução do valor de R$ 1.077,60 (Mil e 

setenta e sete reais e sessenta centavos) ao requerente, referente ao 

valor pago indevidamente (R$ 538,80), devendo o valor ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, consoante 

dispõe o artigo 406 do Código Civil. ” Intime-se. Cumpra-se. 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 Juiza Leiga 

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. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ASSIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

8010260-74.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GUILHERME ASSIS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. As partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 10654597. Cumpre salientar que a 

parte requerida juntou aos autos comprovante de pagamento no Id 

10871840 na conta bancaria do patrono da parte requerente em 

27/11/2017, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência a EXTINÇÃO do processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c art 924, II do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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: 8010258-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR BATISTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP0170025A 

(ADVOGADO)

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

8010258-07.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDMIR BATISTA DE ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. As partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos no Id 8511188. Cumpre salientar que a parte requerida 

juntou aos autos comprovante de pagamento no Id 11412189 na conta 

bancaria do patrono da parte requerente, atestando o cumprimento do 

acordo entabulado. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência a 

EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b” c/c art 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. 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: 8010200-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GLORIA RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-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: 

8010200-04.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITA GLORIA 

RODRIGUES DA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. As partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 10835683. Cumpre salientar que a 

parte requerida juntou aos autos comprovante de pagamento no Id 

11342220 na conta bancaria do patrono da parte requerente, atestando o 
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cumprimento do acordo entabulado. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência a EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” c/c art 924, II do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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: 8018956-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURILIO SOARES DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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: 

8010128-17.2016.8.11.0028 REQUERENTE: FLAVIO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido A parte requerente, representada por seu 

advogado, protocolou petição com pedido de desistência e extinção do 

feito – Id 8509338. Nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. ANTE O EXPOSTO, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e, em consequência a 

EXTINÇÃO dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. 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: 8010142-74.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010142-74.2011.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO JOAO DE MORAES 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. 1. Trata-se de Embargos de 

Declaração interpostos por AGUAS DE POCONE S.A. (Num. 8446680 

págs. 1/7). 2. Afirma que há erro material na sentença lançada no 

movimento Num. 8446674 págs. 1/2, haja vista que constou em alguns 

trechos do referido decisum o termo companhia de fornecimento de 

energia elétrica, muito embora a embargante seja concessionaria de 

fornecimento de rede de água e esgoto. 3. Requer sejam acolhidos os 

presentes embargos de declaração para que seja sanado o aludido vício. 

4. Os autos vieram conclusos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 6. Uma simples olhadela para o recurso verifico que o pleito deve 

ser acolhido, vez que os embargos foram manejados em conformidade 

com as hipóteses de sua admissibilidade, pois demonstrado a 

contradição/erromaterial quanto ao alegado pela parte embargante. 7. Com 

efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “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” (grifei). 8. No caso em tela, é 

evidente o equívoco ocorrido quando da prolação da sentença, vez que a 

condenação, apresentou em alguns trechos os dizeres: companhia de 

energia elétrica e/ou fornecimento de energia elétrica, sendo a embargante 

concessionaria de fornecimento de água e esgoto a seus consumidores. 

Portanto, acolher os presentes embargos é medida que se impõe. 9. 

Cumpre esclarecer que, ocorrendo contradição/erro material, o juiz poderá 

sanar o equívoco por meio de embargos de declaração, porém, tal 

acolhimento produzirá alteração do julgado, e essa modificação é 

plenamente possível como, em muitos casos, necessária. 10. Assim, 

diante da contradição/erro material acima descrita, o presente recurso 

deve ser julgado procedente. 11. Ante ao exposto e diante da doutrina e 

da jurisprudência, ACOLHO os Embargos de Declaração em apreço, pois 

vislumbro hipótese de contradição e/ou erro material. Sendo assim, onde 

se le empresa de fornecimento de rede elétrica, leia-se fornecimento de 

rede de água e esgoto, bem como nos demais itens como dizeres 

semelhantes. 12. Sem Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 13. 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-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 8018973-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA GUIMARAES (DEPRECADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0018973-77.2016.811.0028 Polo 

Ativo: CASTRO & RIGOTI ME Polo Passivo: ANGELA MARIA GUIMARAES 

CORREA Vistos, 1 - CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, com a 

urgência que o caso requer, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 - Após, DEVOLVA-SE com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012715-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE PEREIRA LEITE (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)
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Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-96.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR GERMANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/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: 

8010136-96.2013.8.11.0028 REQUERENTE: ARTUR GERMANO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos 

por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (Num. 

8459666 págs. 1/5). 2. Afirma que há obscuridade na sentença lançada 

no movimento Num. 8459661 págs. 1/3, haja vista que constou como 

marco inicial para incidência de juros moratórios a prolação da sentença, 

sendo que deveria ter sido o vencimento da fatura objeto da lide. 3. 

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que 

seja alterada a parte reclamada. 4. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Uma simples olhadela 

para o recurso verifico que o pleito deve ser acolhido, vez que os 

embargos foram manejados em conformidade com as hipóteses de sua 

admissibilidade, pois demonstrado a omissão quanto ao alegado pela parte 

embargante. 7. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o 

seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“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” (grifei). 8. No caso em 

tela, é evidente o equívoco ocorrido quando da prolação da sentença, vez 

que a condenação, apresentou como data diversa para incidência de 

juros, devendo esta ser no vencimento de cada fatura objeto da demanda. 

Portanto, acolher os presentes embargos é medida que se impõe. 9. 

Cumpre esclarecer que, ocorrendo omissão/obscuridade, o juiz poderá 

sanar o equívoco por meio de embargos de declaração, porém, tal 

acolhimento produzirá alteração do julgado, e essa modificação é 

plenamente possível como, em muitos casos, necessária. 10. Assim, 

diante da omissão/obscuridade acima descrita, o presente recurso deve 

ser julgado procedente. 11. Ante ao exposto e diante da doutrina e da 

jurisprudência, ACOLHO os Embargos de Declaração em apreço, pois 

vislumbro hipótese de omissão e/ou obscuridade. Sendo assim, deverá 

como constar como data para ensejo de juros moratórios o vencimento de 

cada fatura objeto da lide. 12. Dessa forma, conforme consta no 

documento de ID Num. 8459634 - Pág. 2, as datas para aplicação de juros 

de 1% (um por cento) a partir de cada fatura são: 19/06/08; 25/07/08; 

20/08/08; 23/09/08; 23/10/08; 24/11/08; 23/12/08; 26/01/09; 23/02/09 

respectivamente. 14. Sem Custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 15. 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: 8010153-98.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEOLON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 

8010153-98.2014.8.11.0028 REQUERENTE: TEOLON DE ARRUDA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 1. 

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 9183195) 

manejado contra a sentença derradeira de evento Num. 8472989 – págs. 

1/4, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de 

mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 

2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou 

que “os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício 

judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão 

deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de 

consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido 

processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 

6.223). 3. Assiste razão a parte embargante quanto ao acolhimento do 

presente recurso, pois a decisão foi anterior a apresentação da 

impugnação a contestação. 4. A parte embargante, claramente, não 

pretende sanar obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta 

quadra, não havendo configuração das referidas exceções legais, 

somente ao juízo ad quem incumbe a devolução da matéria julgada, 

conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 5. Dessarte, não se presta os 

embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada 

havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” 

(RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a 

saber: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 

CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 6. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. Cumpre salientar que a impugnação não adicionou 

qualquer fato ou documento novo a ação. Dessa forma, mesmo se os 

presentes embargos tivessem o condão de alterar o mérito, a impugnação 

oferecida não apresentou elementos capazes de alterar o julgado, 

mantendo-se a sentença prolatada por seus próprios fundamentos. 7. 

Ante ao exposto, CONHEÇO os presentes embargos e dou provimento 

parcial, somente para retirar erro material em sentença quanto a 

“quedar-se inerte ante a contestação da reclamada”. 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. 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: 8018979-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILDO DA SILVA MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARMO DA PENHA (REQUERIDO)

 

VISTOS Homologo nos termos da minuta. P.R.I. Expeça-se o necessário. 

Arquive-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013967-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DOS SANTOS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 16:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-75.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARIA DE AZEVEDO MARTINS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ DESPACHO Numero do Processo: 

0010603-63.2013.811.0045 Polo Ativo: MARCILENE MARIA DE AZEVEDO 

MARTINS ARRUDA Polo Passivo: UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - 

ULBRA,UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - COMUNIDADE 

EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - ULBRA EAD Vistos, 1. INTIME-SE 

o devedor para cumprimento da obrigação ? pagamento do valor da 

condenação atualizado ? no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523 do Código de Processo Civil. 2. Em caso de cumprimento 

espontâneo pelo devedor EXPEÇA-SE alvará para levantamento de 

eventual valor depositado, ARQUIVANDO-SE os autos na sequência com 

as anotações e baixas de estilo, ex vi dos artigos 924 e 925 do CPC. 3. 

Transcorrido o prazo sem cumprimento voluntário da obrigação, 

CONCLUSOS para análise do pedido de penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017698-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO VAZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 06/04/2018, ÀS 

13:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019012-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO SEMIAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019063-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA ELLO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 0019063-85.2016.811.0028 Polo Ativo: OTICA ELLO 

LTDA ME Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

DECIDO. No caso, da analise dos autos verifica-se que o endereço e sede 

da empresa reclamante é no município de Cuiabá ? MT, conforme se infere 

dos documentos encartados com a inicial. Com efeito, disciplina a Lei dos 

Juizados Especiais em seu artigo 4º, III, que: Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor 

ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Portanto, é certo que se tratando de relação de consumo a ação 

deve ser proposta no domicílio do autor, sendo, portanto, a Comarca de 

Cuiabá/MT o juízo competente para conhecer e julgar a causa. Nesse 

sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de 

consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida 

até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - 

Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) 

Ademais, estabelece o enunciado 89 do Fonaje que ?a incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis (Aprovado no XVI Encontro - Rio de Janeiro/RJ)?. Ante o exposto, 

declaro a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com arrimo no artigo 51, inciso III, da 

lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Publicada no Sistema Projudi.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019103-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013863-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 06/04/2018, ÀS 

13:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019140-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ALBERTO CAETANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016843-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019187-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUCIANO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 0019187-68.2016.811.0028 Polo Ativo: ANDERSON 

LUCIANO DA SILVA SOUZA Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos em correição. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9099/95. DECIDO. No caso, a parte autora reside em Nossa Senhora 

do Livramento ? MT, conforme se infere de comprovante de endereço 

encartado com a inicial. Com efeito, é certo que se tratando de relação de 

consumo a ação deve ser proposta no domicílio do autor, sendo, portanto, 

a Comarca de Várzea Grande/MT o juízo competente para conhecer e 

julgar a causa. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de 

consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida 

até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - 

Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) 

Ademais, estabelece o enunciado 89 do Fonaje que ?a incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis (Aprovado no XVI Encontro - Rio de Janeiro/RJ)?. Ante o exposto, 

declaro a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com arrimo no artigo 51, inciso III, da 

lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Publicada no Sistema Projudi.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017993-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 06/04/2018, ÀS 

13:20 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019202-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS MARIA DE ARRUDA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-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)

 

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. 09. 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. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

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: 8019215-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOURENCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0019215-36.2016.811.0028 Polo 

Ativo: JOAQUIM LOURENÇO DA SILVA FILHO Polo Passivo: BANCO 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em 

decorrência de ato ilícito com pedido de tutela antecipada proposto por 

CATARINA LUCIA DA LUZ PRADO, devidamente qualificada nos autos em 

face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, igualmente qualificada. Sustenta o 

reclamante que ao efetuar uma compra no comercio local, teve seu crédito 

negado em razão de uma restrição em seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três 

reais), impostos pelo banco requerido. Alega ainda, que buscou contato 

com a requerida para resolução do problema, não logrando êxito, razão 

pela qual postula a antecipação de tutela. Em síntese, o relato. De início, 

verifica-se que a via eleita pelo reclamante se esbarra na vedação do 

artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: (...) II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação; Com efeito, a competência da Justiça Federal está disposta no 

artigo 109 da Constituição Federal, in verbis: Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho; II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo 
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internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; III - as 

causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro 

ou organismo internacional; IV - os crimes políticos e as infrações penais 

praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de 

suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 

contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça 

Eleitoral; V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 

quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter 

ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; V-A as causas relativas a 

direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; VI - os crimes contra 

a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o 

sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; VII - os habeas 

corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o 

constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente 

sujeitos a outra jurisdição; VIII - os mandados de segurança e os habeas 

data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 

competência dos tribunais federais; IX - os crimes cometidos a bordo de 

navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; X - os 

crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução 

de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a 

homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a 

respectiva opção, e à naturalização; XI - a disputa sobre direitos 

indígenas. Sobre o tema, o Superior Tribunal Federal sumulou a matéria de 

competência: Súmula 511 - Compete à Justiça Federal, em ambas as 

instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e 

entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a 

ação fiscal, nos termos da CF de 1967, art. 119, §3º. Assim, há de se 

reconhecer a competência da justiça Federal para conhecer e julgar a lide. 

Ante o exposto, de ofício, DECLINO A COMPETENCIA para conhecer e 

julgar a lide à Justiça Federal, nos termos do artigo 51, II da Lei n. 9.099/95 

c/c §1º, do artigo 64 do CPC e artigo109 da CF. INTIMEM-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018028-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA FERREIRA GOMES (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 das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 13:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017993-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 06/04/2018, ÀS 

13:10 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019353-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo por sentença nos termos da minuta. PRI. Expeça-se o 

necessário. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016820-32.2016.8.11.0028

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:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017436-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 16:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013760-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MILITINA MARTINS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013760-17.2017.8.11.0028 REQUERENTE: DALVA MILITINA MARTINS 

BRANDAO REQUERIDO: JOLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, proposta por DALVA MILITINA MARTINS BRANDÃO em face do 

JOLAR MÓVEIS. Sustenta a requerente que foi surpreendida ao tomar 

conhecimento da existência de restrição no seu CPF inserida pela 

empresa requerida no valor de R$ 228,00. Da preliminar de Incompetência 

absoluta do Juizado Especial ante a complexidade da matéria – 

Imprescindibilidade de Pericia grafotécnica: Suscita a necessidade de 

pericia grafotécnica para averiguação das assinaturas no contrato de 

empréstimo, para o deslinde da causa, razão pela qual pugnou fosse o 

processo extinto, sem o julgamento do mérito, com base no art. 51, II da Lei 

9.099/95. Diante dos documentos juntados na inicial e na contestação, 

nota-se que a assinatura exarada no documento trazido, como prova pela 

requerida se assemelha em muito, àqueles assinados na inicial 

(procuração e declaração e o RG), sendo dispensável a realização de 

pericial grafotécnica. Razão pela qual REJEITO a preliminar e passo a 

análise do mérito. Narra a inicial que a parte requerente foi surpreendida 

com a restrição inserida pela empresa ora requerida, pois desconhece 

qualquer relação junto a mesma. Requereu a tutela com intuito de retirar a 

restrição. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de prova robustas que 

indicam a existência e a validade do negócio jurídico. A requerida é uma 

empresa de moveis e eletrodomésticos, demonstrou com as provas que a 

requerente efetuou uma compra de móveis. Comprova nos autos que 

houve contratação dos serviços pela requerente, trouxe o contrato de 

compra e venda devidamente preenchido e assinado, referente a uma 

compra efetuada no valor de R$ 1.673,00, a duplicata e a ficha cadastral 

com a descrição da compra. Informou ainda que a requerente efetuou o 

pagamento de apenas de 03 parcelas. Demonstrando que a requerente 

tinha Ciencia e ainda pagou algumas parcelas. Na fase de impugnação a 

requerente pugna veementemente pelos documentos acostados a 
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contestação. Alegando que as assinaturas não conferem com a da 

requerente. E que nunca efetuou compras na loja. Que a mesma pode 

estar sendo vitima de fraude. Analisando detidamente todos os 

documentos dos autos, nota-se semelhança na escrita sim, e que os 

dados cadastrais conferem com as informações da inicial. Houve 

pagamento de algumas parcelas, demonstrando que a requerente tinha 

conhecimento da referida compra. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de ato ilícito, pois restou demonstrado a relação jurídica e a 

regularidade da cobrança. Inexistindo os requisitos de responsabilidade 

civil de indenizar. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 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 

apreciação e 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: 8012357-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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 3 de abril de 2018 as 17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013760-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MILITINA MARTINS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013760-17.2017.8.11.0028 REQUERENTE: DALVA MILITINA MARTINS 

BRANDAO REQUERIDO: JOLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, proposta por DALVA MILITINA MARTINS BRANDÃO em face do 

JOLAR MÓVEIS. Sustenta a requerente que foi surpreendida ao tomar 

conhecimento da existência de restrição no seu CPF inserida pela 

empresa requerida no valor de R$ 228,00. Da preliminar de Incompetência 

absoluta do Juizado Especial ante a complexidade da matéria – 

Imprescindibilidade de Pericia grafotécnica: Suscita a necessidade de 

pericia grafotécnica para averiguação das assinaturas no contrato de 

empréstimo, para o deslinde da causa, razão pela qual pugnou fosse o 

processo extinto, sem o julgamento do mérito, com base no art. 51, II da Lei 

9.099/95. Diante dos documentos juntados na inicial e na contestação, 

nota-se que a assinatura exarada no documento trazido, como prova pela 

requerida se assemelha em muito, àqueles assinados na inicial 

(procuração e declaração e o RG), sendo dispensável a realização de 

pericial grafotécnica. Razão pela qual REJEITO a preliminar e passo a 

análise do mérito. Narra a inicial que a parte requerente foi surpreendida 

com a restrição inserida pela empresa ora requerida, pois desconhece 

qualquer relação junto a mesma. Requereu a tutela com intuito de retirar a 

restrição. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de prova robustas que 

indicam a existência e a validade do negócio jurídico. A requerida é uma 

empresa de moveis e eletrodomésticos, demonstrou com as provas que a 

requerente efetuou uma compra de móveis. Comprova nos autos que 

houve contratação dos serviços pela requerente, trouxe o contrato de 

compra e venda devidamente preenchido e assinado, referente a uma 

compra efetuada no valor de R$ 1.673,00, a duplicata e a ficha cadastral 

com a descrição da compra. Informou ainda que a requerente efetuou o 

pagamento de apenas de 03 parcelas. Demonstrando que a requerente 

tinha Ciencia e ainda pagou algumas parcelas. Na fase de impugnação a 

requerente pugna veementemente pelos documentos acostados a 

contestação. Alegando que as assinaturas não conferem com a da 

requerente. E que nunca efetuou compras na loja. Que a mesma pode 

estar sendo vitima de fraude. Analisando detidamente todos os 

documentos dos autos, nota-se semelhança na escrita sim, e que os 

dados cadastrais conferem com as informações da inicial. Houve 

pagamento de algumas parcelas, demonstrando que a requerente tinha 

conhecimento da referida compra. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de ato ilícito, pois restou demonstrado a relação jurídica e a 

regularidade da cobrança. Inexistindo os requisitos de responsabilidade 

civil de indenizar. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 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 

apreciação e 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: 8019370-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KERVINI BORGHESI ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0019370-39.2016.811.0028 Polo 

Ativo: KERVINI BORGHESI ARRUD Polo Passivo: BANCO CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em 

decorrência de ato ilícito com pedido de tutela antecipada proposto por 

KERVINI BORGHESI ARRUDA, devidamente qualificada nos autos em face 

de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, igualmente qualificada. Sustenta o 

reclamante que ao efetuar uma compra no comercio local, teve seu crédito 

negado em razão de uma restrição em seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 516,64 (quinhentos e dezesseis reais e 

sessenta e quatro centavos), impostos pelo banco requerido. Alega ainda, 

que buscou contato com a requerida para resolução do problema, não 

logrando êxito, razão pela qual postula a antecipação de tutela. Em 

síntese, o relato. De início, verifica-se que a via eleita pelo reclamante se 

esbarra na vedação do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95, in verbis: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) II - quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação; Com efeito, a competência da Justiça Federal está 

disposta no artigo 109 da Constituição Federal, in verbis: Art. 109. Aos 

juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho; II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; III - as 

causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro 

ou organismo internacional; IV - os crimes políticos e as infrações penais 

praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de 

suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 

contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça 

Eleitoral; V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 

quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter 

ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; V-A as causas relativas a 

direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; VI - os crimes contra 

a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o 
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sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; VII - os habeas 

corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o 

constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente 

sujeitos a outra jurisdição; VIII - os mandados de segurança e os habeas 

data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 

competência dos tribunais federais; IX - os crimes cometidos a bordo de 

navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; X - os 

crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução 

de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a 

homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a 

respectiva opção, e à naturalização; XI - a disputa sobre direitos 

indígenas. Sobre o tema, o Superior Tribunal Federal sumulou a matéria de 

competência: Súmula 511 - Compete à Justiça Federal, em ambas as 

instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e 

entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a 

ação fiscal, nos termos da CFde 1967, art. 119, §3º. Assim, há de se 

reconhecer a competência da justiça Federal para conhecer e julgar a lide. 

Ante o exposto, de ofício, DECLINO A COMPETENCIA para conhecer e 

julgar a lide à Justiça Federal, nos termos do artigo 51, II da Lei n. 9.099/95 

c/c §1º, do artigo 64 do CPC e artigo109 da CF. INTIMEM-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013865-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 14:15h.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 54065 Nr: 252-87.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Damião de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Poconé Ltda representada por 

Vicente Frederico Gayva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido à ref. 77, para tanto, encaminhem os autos a Juíza Leiga 

para designação de audiência para oitiva do preposto da reclamada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 54065 Nr: 252-87.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Damião de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Poconé Ltda representada por 

Vicente Frederico Gayva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 Certifico e dou fé, que designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06/03/2017, às 10:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 55037 Nr: 441-65.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de 

Créd Rural dos Estado de MT/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lucio Franco Pedrosa 

- OAB:5746/MT

 Certifico e dou fé, que designoi audiência de instrução e julgamento para 

o dia 06/03/2018, às 10:00 horas.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74336 Nr: 5358-24.2016.811.0059

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 Certifico para os devidos fins, que os autos foram enviados a 

Procuradoria Estadual via Apollo em 01/11/2017, sendo que até a presente 

data, nada foi apresentado pela procuradoria supra, razão pela qual, em 

razão do prazo, fiz o estorno da carga nesta data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 66691 Nr: 1981-45.2016.811.0059

 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: ERVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK SINARA RESENDE DE 

OLIVEIRA - OAB:20245/O, Leonardo schwingel - OAB:21100/MT, 

Marcos Andre Schwingel - OAB:8957, Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 Vistos em correição1.Recebo a inicial.2.Diante da previsão legal contida 

no artigo 189, inciso II, do Novo CPC, processe-se em segredo de 

justiça.3.Defiro o pedido de gratuidade judiciária.4.Concedo em parte o 

pedido liminar formulado pela parte autora. Compulsando os autos, 

constato que a relação de parentesco entre os filhos menores e a parte 

requerida restou demonstrada. Atento aos preceitos legais constantes 

nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil, e 

considerando a idade dos menores, bem como ser de obrigação dos 

genitores providenciarem o sustento dos filhos, fixo os alimentos 

provisórios em valor correspondente a 100% (cem por cento) do salário 

mínimo vigente nacional, devidos a partir da citação.5.Cite(m)-se o(a)(s) 

requerido(a)(s) e intimem-se as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do Novo CPC, que se 

realizará no dia 02 de agosto de 2016, às 14:00 hs (horário oficial de Mato 

Grosso).6. Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC, 

sob pena de revelia.7.Ressalte-se que o não comparecimento injustificado 

do(a)(s) autor(a)(s) ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se multa de 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, nos termos do art. 334, §8º, do Novo CPC.8.As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados ou de Defensor Público.9.Intime(m)-se 

o(a) autor(a)(s) por seu(s) advogado(s). O(a)(s) réu(ré)(s) , 

pessoalmente, por este mandado (se a parte autora estiver assistida pela 

Defensoria, intimem-se as partes pessoalmente por este mandado).10.Se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 728 de 788



acaso o(a)(s) réu(ré)(s) afirmar que não possui condições de constituir 

advogado, informe-se que na ocasião da solenidade será nomeado 

Defensor Dativo.11.Intimem-se as partes da decisão liminar.12.Ciência ao 

MP.13.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20566 Nr: 1201-81.2011.811.0059

 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: Luzia Pereira Silva

 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.: 20630 Nr: 1255-47.2011.811.0059

 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 Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53276 Nr: 2767-60.2014.811.0059

 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: Delfino Bernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o teor do laudo pericial 

juntado aos autos e nada apresentaram ao processo, até a presente data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77735 Nr: 1517-84.2017.811.0059

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Soares Maia, LEONARDO SOARES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Certifico para os devidos fins, que os embargos do devedor Leonardo 

Soares Maia, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49062 Nr: 4775-44.2013.811.0059

 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: Odarcílio Ciriaco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:98048-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré, foi intimada para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até 

a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18944 Nr: 2767-02.2010.811.0059

 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: Cleidia da Silva

 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 da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação à contesação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20182 Nr: 846-71.2011.811.0059

 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: Luzia Fernandes Gois da Silva

 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 da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação à contesação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77735 Nr: 1517-84.2017.811.0059

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Soares Maia, LEONARDO SOARES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 BANCO BRADESCO S/A ajuizou demanda monitória em desfavor de Luzia 

Soares Maia e Leonardo Soares Maia, todos qualificados nos autos.

 Juntou os documentos de fls. 05/68.

 É o relato.

 Decido.

 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 ação monitória é pertinente 

(art. 700, NCPC).

 Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado, com o prazo de 

15(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial (art. 701, NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que caso a parte ré o cumpra, ficará isenta 

de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC).

 Conste, ainda, que no prazo acima, a parte demandada poderá oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

dos embargos, independentemente de qualquer formalidade, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2º, 

NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92200 Nr: 10532-77.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Vistos em correição.

Aguarde-se os autos em cartório o prazo para apresentação de 

contestação (art. 335 do NCPC).

Com a juntada, intime-se o requerente para, querendo, apresentar 

impugnação.

Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92200 Nr: 10532-77.2017.811.0059

 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: CCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45843 Nr: 1654-08.2013.811.0059

 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): Marcos Albrecht

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 . Não se pode usar uma suposta culpa do INCRA, neste caso, para se 

isentar o réu de sua responsabilidade, especialmente em ação que visam 

à proteção do meio ambiente, onde a responsabilidade é objetiva.Quanto 

ao não cabimento da prova diabólica e da impossibilidade da inversão da 

prova, verifica-se, do mesmo modo, que a questão restou superada com a 

decisão judicial, não recorrida, que autorizou exatamente a inversão do 

ônus probatório.Quanto às apontadas falhas no auto de infração, exsurge 

a conclusão de que o auto de infração não pode ser visto como um 

completo e detalhado instrumento de investigação administrativa, função 

esta reservada ao processo administrativa. Assim, analisando-se o auto 

de infração, verifica-se que se encontra detalhado, com indicações 

precisas do responsável, das coordenadas da área degradada e da 

indicação do dano. Para atacar as supostas falhas materiais espelhadas 

no auto de infração, caberia ao autor enfrentar o mérito desta demanda ou 

mesmo do processo administrativo, o que exigiria dele a produção de 

prova robusta, o que não ocorreu nestes autos, mesmo sendo-lhe 

facultada esta possibilidade.Quanto às demais alegações, como quando 

afirmou que a área já estaria desmatada e quanto à questão de se ter 

negociado um “TAC”, todas estas circunstâncias careceriam de 

demonstração em Juízo pelo réu, mas isso não ocorreu. Até mesmo 

porque, com a contestação, o réu não apresentou qualquer prova, 

nenhum documento que pudesse corroborar suas alegações e, mesmo 

intimado para tanto, disse que haveria provas suficientes nos autos. 

DispositivoDiante destas considerações, JULGO INTEIRAMENTE 

PROCEDENTE, nos termos do pedido inicial, resolvendo o mérito da 

demanda, nos termos artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o processo.Sem custas e sem custas..Transitada em julgada a 

sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo.Porto Alegre do 

Norte (MT), 16 de fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11661 Nr: 303-73.2008.811.0059

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IeCdEeCCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:11088/MT, Mauro Sergio Guerrise - OAB:10.124 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora não promoveu o prosseguimento do 

feito, arquivem-se estes autos na condição de findo, independentemente 

de novas intimações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21737 Nr: 1911-04.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São José do Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA MELO - 

OAB:18023/O, Matheus Ventura dos Santos - OAB:29696/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 Nesta Execução Fiscal, foi apresentada Exceção de Pré-Executivida, 

tendo a parte exequente apresentado resposta, em que pediu a rejeição 

da exceção.

Posteriormente, este Juízo determinou que a parte exequente 

apresentasse nova Certidão de Dívida Ativa, porque aquela juntada aos 

autos não teria indicado o número da inscrição.

Na folha 112, consta nova Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada 

pela parte exequente.

Decido.

Considerando que a parte exequente apresentou nova CDA, contendo não 

apenas o número da inscrição, mas apresentando novos elementos que 

podem mudar substancialmente a pretensão da parte executada do modo 

como manifestou-se na Exceção de Pré-Excutividade, tem aplicação ao 

caso o disposto no §8º do artigo 2º da Lei 6.830/1980.

Sendo assim, devolvo o prazo para que a parte executada possa 

apresentar, se quiser, Embargos, devendo a intimação efetivar-se por 

meio da publicação desta decisão na Imprensa Oficial, salientando que a 

exceção apresentada nos autos apenas será analisada caso seja 

reiterado o seu pedido e, não ocorrendo tal reiteração, desde 

considera-se a exceção prejudicada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 65777 Nr: 1632-42.2016.811.0059

 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: MAADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido.

Designo o dia 16 de janeiro de 2017, às 16: 00 hs para conciliação entre 

as partes.

Expeça-se o necessário.

Aguarde-se o dia da audiência em cartório.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96777 Nr: 790-91.2018.811.0059
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 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida acerca da 

expedição e envio das Cartas Precatórias para inquirição das 

testemunhas às comarcas de Água Boa e Vila Rica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65250 Nr: 1408-07.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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, Diogo da Costa Araujo - OAB:30.829 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Preliminarmente, determino à Secretaria Judicial que promova o 

desentranhamento do recurso de apelação contido na referência 57, eis 

que não guarda pertinência com este feito, já tendo sido colacionado nos 

embargos à execução correlatos.

Por conseguinte, considerando que os executados foram citados, tendo 

apresentado embargos à execução, os quais foram julgados 

improcedentes, e não havendo notícias de quitação do débito exequendo, 

defiro o pedido de bloqueio e remoção até o limite de 46.686,46 sc 

(quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis vírgula quarenta e seis 

sacas) de 60 kg (sessenta quilogramas) cada de soja, nas lavouras dos 

executados, matrículas 383, 459, 3.649, 3.650 e 3.651, além da remoção 

de eventuais grãos depositados pelos executados nos armazéns da 

região, mormente o Armazém da Bunge Alimentos S/A, localizado na 

rodovia BR 158, KM 598, zona rural, à 04 km de Porto Alegre do Norte.

Ficará, ainda, a exequente com o encargo de depositária das sojas 

bloqueadas.

Acaso o bloqueio supra seja insuficiente para satisfação do débito, 

determino, desde já, o bloqueio e indisponibilidade dos grãos depositados 

em nome dos requeridos, atribuindo a requerente o encargo de realizar a 

colheita dos grãos até o limite do débito exequendo.

Outrossim, considerando que se tratam de produtos de fácil perecimento, 

poderá a exequente levanta-los para inserção destes no mercado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85810 Nr: 6631-04.2017.811.0059

 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: VdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perscrutando detidamente os autos, constata-se que, em 02/02/2018, foi 

realizada audiência de conciliação, instrução e julgamento nos autos de 

código 85800.

 Naquele feito, cujas partes são as mesmas que nestes autos, foi 

realizada conciliação, tendo colocado fim àquela demanda, surtindo 

efeitos, inclusive, com relação ao direito reclamado nestes autos.

Considerando que foi aportado aos autos cópia da transação formulada 

naquela audiência, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Via de consequência, julgo e declaro extinto o presente 

feito, com resolução de mérito.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Isento de custas e despesas processuais, ante a gratuidade judiciária 

concedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67043 Nr: 2092-29.2016.811.0059

 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: Roberto Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 61° Ciretran de confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 30 dias para que as partes possam manifestar-se quanto 

ao eventual interesse na produção de outras provas.

No caso de pretender-se prova técnica, poderão ser formulados quesitos 

e indicado assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se prova testemunhal, poderão observar os termos 

dos artigos 450 e seguintes do Código de Processo Civil, também sob o 

risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95982 Nr: 305-91.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdC, RAC, DFCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 20 

de abril de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95984 Nr: 306-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPDS, WSL, ISL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para comparecer à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 22 

de junho de 2018, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96296 Nr: 510-23.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSCP, MDCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 20 

de abril de 2018, às 15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96277 Nr: 500-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NJDQ, LJDQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Aqui se revela ação de execução de prestação alimentícia, ajuizada por 
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LARA JUNQUEIRA DE QUEIROS SANTANA e LARISSA JUNQUEIRA DE 

QUEIROS SANTANA.

Analisando detidamente os autos, bem como o pedido constante na peça 

de ingresso, denota-se que há uma ação, cujo código é 96247, com as 

mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a qual tramita 

perante este Juízo.

Desta feita, e por tudo mais que nos autos constam, julgo e declaro extinto 

o presente feito sem resolução do mérito, ante a litispendência, com fulcro 

no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para a remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo.

Sem custas e despesas processuais, ante a gratuidade judiciária 

conferida à parte autora.

P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97377 Nr: 1132-05.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CANABRAVA DO NORTE - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Manoel Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Trato aqui de pedido de liberdade provisória, formulado pela defesa 

técnica de JÂNIO MANOEL ALVES DA SILVA, já devidamente qualificado 

nos autos.

 Aduziu, em síntese, a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, 

bem como a primariedade, residência fíxa do flagrado na Comarca e 

enfatizando que o suspeito possui profissão digna (comerciante). 

Ademais, salientou que o flagrado é colecionador de armas e sua 

pretensão era legalizar devidamente o armamento. Fundamentou ainda o 

pedido de liberdade arguindo a posssibilidde de prestação de fiança.

 É o breve relato.

 Decido.

 Da análise detida dos autos, verifico que, em que pese as alegações 

trazidas pela defesa técnica do flagrado, as razões que ensejaram a 

decretação da prisão preventiva do suspeito encontram-se inalteradas, 

uma vez que não há nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a 

revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para garantia da ordem pública. Ademais, segundo 

o que se apurou, aparentemente, Jânio é investigado pelo suposto 

envolvimento de tráfico de armas, ensejando consequente necessidade 

da manutenção do cárcere para o êxito das investigações.

Além disso condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar 

a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a 

sua necessidade, consoante explanado na decisão que decretou a prisão 

preventiva (ref. 05).

Outrossim, a respeito do pedido de liberdade do flagrado mediante 

pagamento fiança, verifica-se que a quantidade e diversidade dos 

armamentos apreendidos são capazes de manter a segregação cautelar, 

haja vista que o flagrado foi detido em flagrante em sua residência 

decorrente do mandado de busca e apreensão (código 96278) expedido 

por este Juízo, afim de apurar o tráfico de armas nesta região, assim 

sendo incabível o arbitramento de fiança no presente caso.

Por fim, frise-se que o presente feito atualmente, aguarda a conclusão do 

inquérito policial.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de JÂNIO 

MANOEL ALVES DA SILVA.

Ciência ao MPE e à defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90380 Nr: 9506-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo de Brito de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de intimar a defesa do acusado Josivaldo de Brito de 

Sousa, na pessoa de seu advogado, Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT 

9704-A para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais 

defensivas.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8954 Nr: 105-59.2008.811.0019

 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: Município de Novo Horizonte do Norte-MT, representado 

por Silvano Pereira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Kara José, Maria de Fátima Kater Kara 

José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Toni Fernande Sanches - OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Processo n.º 105-59.2008.811.0019

Código n.º 8954

Vara única

Vistos.

Intime-se o Sr. Perito no endereço indicado pela parte Requerente (fl.324), 

a fim de que, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, preste esclarecimento 

acerca da metodologia utilizada quando da elaboração do laudo, nos 

termos da decisão de fl.306.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Com a chegada da manifestação do Sr. Expert, intime-se as partes para 

que se manifestem no prazo comum de 10 (dez) dias.

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.: 30379 Nr: 1215-15.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hitler Sansão Sobrinho - 

OAB:17757, José Fábio Pantolfi. Ferrarini - OAB:14864/MT, Moacir 

Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Certifico que restringi um veículo em nome do executado, conforme 

documento anexo. Assim, intimo o exequente para informar a localização 

do bem para expedir mandado de penhora e avaliação, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9752 Nr: 924-93.2008.811.0019

 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: Francisca Guimarães de Souza, Rosana Guimarães de 

Souza, Diego Messias Guimarães Souza, Thainara Guimarães de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro de Souza -Espólio
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Michele Caroline Brustolin - OAB:341075/SP, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 924-93.2008.811.0019

Código nº 9752

Vara Única

Vistos.

Remetam-se os autos ao Partidor para elaboração do esboço do plano de 

partilha, conforme constante das últimas declarações.

Uma vez elaborado o esboço de partilha, devem as partes ser intimadas a 

se manifestar sobre ele no prazo de 15 (quinze) dias, como enuncia o art. 

652, do Código de Processo Civil.

Decorrido tal prazo, voltem-me os autos conclusos.

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 Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13428 Nr: 1176-91.2011.811.0019

 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: Maria Benta da Silva Rosa, Rafael Rosa, Izabel Rosa de 

Melo, Osmar de Melo, Lucimar Mathias Rosa, Ilson Rosa, Josefina 

Rodrigues Cardozo Rosa, Luis Carlos Matias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Rosa "Espólio" representado por Rafael 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1176-2011.811.0019

Código n.º 13428

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Julgo por sentença, para que produza os efeitos legais decorrentes, a 

partilha formulada à Ref. 141, relativa aos bens deixados pelo falecimento 

de MILTON ROSA, posto que se acham acautelados os interesses dos 

sucessores e encontram-se satisfeitas as exigências fiscais, bem assim, 

foram observadas as formalidades de estilo.

Que se cumpra e guarde tanto o quanto se contém e determina a partilha, 

ressalvados, erros, omissões e direitos de terceiros interessados, 

eventualmente prejudicados.

Se houver interesse e requerimento unânime neste sentido, desde já 

defiro a desistência do prazo recursal.

Recolhidas as custas ou, se for a hipótese de isenção, expedir o formal, 

após o que se arquivem com baixa.

Após, em nada mais sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28146 Nr: 353-44.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Ribeiro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG

 INTIMAR o advogado da defesa para tomar ciência da Decisão (Ref. 145).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40254 Nr: 316-46.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Vandalucy Oliveira Carvalho 

Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a carta precatória que instrui os autos não se econtra 

assinada pelo juiz deprecante, bem assim que não há a comprovação do 

recolhimento das custas para o cumprimento da mesma, intime-se a parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco)dias supra as omissões 

indicadas sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 875 Nr: 8-16.1995.811.0019

 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: Lucas Mocelin, Walkíria de Lourdes Mocelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo de Abreu, Maria Aparecida Costa de 

Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Alves Damasceno - OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 Processo n.º 8-16.1995.811.0019

Código n.º 875

Vara Única

Vistos.

Inicialmente, retifique-se a capa dos autos, conforme decisão de fls. 

414/415.

Ademais, à vista do teor da petição retro, intime-se a parte requerida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-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

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20047 Nr: 304-42.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBMdSrpKAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, 

MOACIR VELOZO JUNIOR - OAB:120198

 Processo n.º 304-42.2012.811.0019

Código n.º 20047

Vara Única

 Vistos.

À vista do teor do petitório retro, entendo prudente, antes de decidir, 

colher o parecer do Ministério Público, razão pela qual promovo vista dos 

autos ao mencionado órgão.

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.: 32741 Nr: 79-46.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

estatal, para CONDENAR o acusado WILSON LUIZ ALVES, já qualificado 

nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 306, “caput”, do Código 

de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97[...] ficando o sentenciado condenado à 

pena de 08 (oito) meses de detenção, e ao pagamento de 40 (quarenta) 

dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso. Não concorrem circunstâncias 

agravantes, e tampouco causas de diminuição e aumento de pena, razão 

pela qual torno a pena anteriormente imposta como definitiva. Condeno o 

acusado, ainda, à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo mesmo prazo da condenação.[...].Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Porto dos Gaúchos/MT, 16 de fevereiro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39488 Nr: 3240-64.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Menegatti, Edson Menegatti, Elizane da 

Silva Rosa Menegatti, Sérgio Menegatti, Renata Pereira da Cruz Menegatti, 

Iracema Garnus Menegatti, Ezequiel Buzzacaro, Fabiana Felisberto Stumm 

Buzzacaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/O, Fabianny Salmom Rafael - 

OAB:21897/O, Luciana Costa Pereira - OAB:17498/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a missiva veio desacompanhada da carta precatória 

assina pelo magistrado, bem como pelo gestor judiciário, intimo o 

exequente para regularizar o ato, no prazo de 10 dias,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 CERTIFICO que a INTIMAÇÃO do réu, na pessoa de sua advogada, acerca 

da expedição de carta precatória para a Comarca de Juara, deprecando a 

inquirição da testemunha Larissa Fátima F. França, para acompanhar o 

cumprimento das diligências perante aquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12733 Nr: 483-10.2011.811.0019

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Zandonadi Quiroga, Luis Aparecido 

Quiroga Rodrigues, Luis Fernando Quiroga, Mauro Felipe Quiroga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, GILCENO CALEFFI - OAB:19010, GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19753/O, Liliane Andrea do Amaral de Paula - 

OAB:11543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063, Rafael Barion 

de Paula - OAB:11063-B/MT, Rodrigo de Freitas Sartori - 

OAB:15.844, Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 Intimo os requeridos, na pessoa do advogado, dando-lhes ciência da 

expedição de carta precatória para a Comarca de Juara-MT., deprecando 

a oitiva das testemunhas arroladas pelos réus Luis Fernando Quiroga e 

Mauro Felipe Quiroga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22835 Nr: 687-49.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA-ME, FABIANO REIS 

DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727/MT, Russian dos Santos - OAB:87932/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do petitório de Ref.204, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, preste esclarecimento acerca da localidade/área a que 

se refere o pleito de mandado para manutenção de posse, uma vez que a 

Fazenda ora indicada é diversa da apresentada em exordial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24928 Nr: 491-45.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMX- Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 Termo Circunstanciado n.º 491-45.2015.811.0019

Código n.º 24928

Juizado Especial

SENTENÇA

Vistos.

HOMOLOGO por sentença para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação penal ofertada pelo Ministério Público e aceita pela autora do 

fato, conforme termos constantes da ata de audiência de fls. 77/78.

Registre-se em livro próprio, para os fins do § 4º do art. 76 da Lei 

9.099/95, ou seja, que o benefício ora concedido não importará em 

reincidência, mas os beneficiados ficarão impedidos de ser novamente 

agraciado com a mesma benesse pelo prazo de cinco anos.

Aguarde-se em secretaria a data aprazada para o adimplemento da 

obrigação assumida pela autora do fato.

 Vencido o prazo sem cumprimento, intime-o, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para comprovar a efetivação integral dos termos da transação penal. Não 

manifestando no prazo supramencionado, dê-se vista ao Ministério 

Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 34207 Nr: 806-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI 
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- OAB:12854

 Vistos.

Inicialmente, verifico que o rito procedimental a ser adotado no presente 

feito é o sumaríssimo, eis que o fato em questão amolda-se ao conceito de 

infração de menor potencial ofensivo constante da Lei n.º 9.099/95.

 Assim, diante da impossibilidade de se conceder os benefícios da Lei 

9099/95, determino a citação do denunciado para o comparecimento na 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 1º DE NOVEMBRO 

DE 2017, às 16h30min.

No momento do ato citatório, certifique-se a Senhora Oficiala de Justiça se 

o mesmo dispõe de condições econômicas para constituir advogado para 

defendê-lo, conforme o que determina o artigo 1.373, §3º da CNGC.

Informando o denunciado da impossibilidade de contratar um profissional 

e, considerando a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, 

ressalto que será nomeado advogado dativo para realizar sua defesa 

técnica, devendo os autos retornarem conclusos para tal providência.

A denúncia será ou não recebida após o(a) defensor(a) do denunciado 

responder à acusação, fato este que poderá ocorrer na audiência acima 

designada (art. 81 da Lei 9099/95).

Por fim, quanto ao requerimento de informações sobre antecedentes 

criminais emitidas pelo Estado de Mato Grosso, o Ministério Público não 

comprovou a impossibilidade de obtê-las, conforme o art. 1.373, inciso II, 

da CNGC/2016, sendo que o órgão possui acesso ao mesmo sistema que 

emite tais certidões.

 Assim, defiro apenas a juntada de folhas dos antecedentes criminais 

provenientes do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

Cite-se, e intimem-se a vítima e as testemunhas.

Cumpra-se o artigo 1.373, inciso III, da CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

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: 8010058-72.2012.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

Vistos. DEFIRO o requerido em documento ID nº 10080247, devendo o 

Senhor Gestor providenciar o necessário. Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-72.2012.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

Vistos. DEFIRO o requerido em documento ID nº 10080247, devendo o 

Senhor Gestor providenciar o necessário. Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18200 Nr: 1172-31.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandimar Barbosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilma Barbosa dos Santos - 

OAB:28.003-DF, Paulo Roberto dos Santos - OAB:DF 11.837

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 18200

 Vistos em correição.

 Certifique a Serventia o decurso do prazo para o requerido manifestar-se 

quanto a decisão de fl. 145.

 Sem prejuízo, considerando o interesse da parte autora na produção de 

prova testemunhal (fl. 147), DESIGNO audiência de instrução para o dia 

26/04/2018, às 17:20 hs (MT).

 Para tanto, advirto para que se proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo a parte 

informar ou intimar as testemunhas por ela arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 INTIMEM-SE as partes para comparecimento na data designada para a 

audiência.

Atente-se a Serventia para que a autora seja intimada no seu novo 

endereço informado à fl. 145 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 12/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14814 Nr: 1750-62.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alcides Dias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Veronesi, Maria Grazia Veronesi, 

Ronildo Chaves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977/MT, Fernando Cesar Bartolaia - OAB:5.444, Paulo César 

da Silva Avelar - OAB:21.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Brandalize - 

OAB:31.242-PR, JORGE BRANDALIZE - OAB:9793/PR, JOSÉ RICARDO 

CALAÇA - OAB:8057/GO, Luciano Carlos Franzon - OAB:14975/PR, 

Luiz marcelo Munhoz Pirola - OAB:24.213-PR, Marco Antonio 

Brandalize - OAB:16439/PR, Roberto Penoff da Silva - OAB:59639/SP

 Nos termos do Artigo 234 e ss do Código de Processo Civil/2015, e em 

atenção à Seção 10 da CNGC/MT, bem como considerando a Portaria n° 

001/2018/DF, que designou correição no Foro Judicial desta Comarca a 

partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que se providenciasse a 

cobrança de todos os autos que se encontram com carga para 

advogados, peritos, Ministério Público e Defensoria Pública, IMPULSIONO O 

FEITO, com o fim de INTIMAR o D. Advogado FERNANDO CESAR 

BARTOLAIA, OAB n° 5.444 para DEVOLVER ao Cartório os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias; afinal, o referido advogado encontra-se 

com o processo em carga desde o dia 18/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 7 Nr: 24-39.1996.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escritório Amazônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derson Jales Costa Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 7

 Vistos em correição.

 O imóvel da esposa do executado do qual pretende o exequente a 

constrição já se encontra penhorado na sua totalidade pelo Banco do 

Brasil, consoante matrícula acostada aos autos às fls. 129/130.

 Além disso, necessário a apresentação da matrícula atualizada com o 

intuito de apurar os ônus e encargos que recaem no momento sobre o 

bem e se a esposa do executado ainda detém a titularidade do domínio, 

bem como o valor atualizado do imóvel.

 Somente com o valor atualizado do imóvel será possível aferir a 

existência de eventual saldo remanescente, para fins de penhora “on line”.

 Assim, intime-se o exequente para trazer a matrícula atualizada do imóvel, 

assim como o cálculo atualizado do débito em execução.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 14/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140982 Nr: 3065-76.2017.811.0017

 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: Joaquim Pires de Aguiar, Enoque Borges dos Santos, 

Nilson Nascimento Borges, Lorival de Abreu Luz Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wander Carlos de Souza, Carlos Elmacio do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS ID N° 140982Vistos em correição. Compulsando os autos, diante 

dos relatos e provas pré-constituídas, percebe-se que os pressupostos 

que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a 

matéria de mérito. Assim, ante a existência dos requisitos formais e 

materiais, RECEBO a inicial. Atendendo a determinação de fl. 49, com o 

intuito de comprovar a hipossuficiência para fins de concessão da justiça 

gratuita, a parte autora acostou aos autos comprovante de residência, 

declaração do sindicato e print do site da Receita Federal informando que 

a declaração de imposto de renda não consta na base de dados (fls. 

51/74). Com isso, passo a análise do pedido Não obstante a parte autora 

não seja titular do domínio do imóvel objeto da inicial, exercendo apenas 

eventual direito possessório, cuida-se de uma área de 2.097,1787 

hectares, avaliada em R$ 2.110.001,40 (dois milhões, cento e dez mil, um 

real e quarenta centavos). Além disso, informa na inicial que a área é 

utilizada para criação de gados, equinos e galinha. Ora, a parte autora não 

pode ser considerada como carente de recursos, eis que alega explorar 

um imóvel de grande dimensão e considerável valor, para pastagem e 

criação de gados e equinos, com fundamento no artigo 98, §5.º, do CPC, 

CONCEDO a gratuidade da justiça apenas em relação ao recolhimento das 

custas iniciais, com a manutenção da exigência de adiantamento de outras 

despesas. No mais, quanto ao pedido liminar, considerando o lapso 

temporal transcorrido desde o ajuizamento da ação (15 meses), 

necessário a aferição da presença e/ou manutenção dos requisitos legais, 

notadamente o risco de turbação e esbulho. Para melhor apreciação do 

pedido liminar, vislumbro a necessidade de prévia lavratura de auto de 

constatação por Oficial de Justiça na suposta área ameaçada, a fim de se 

confirmar os fatos noticiados pela parte requerente. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providênciasSão Félix do 

Araguaia/MT, 12 de fevereiro de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20673 Nr: 1576-48.2010.811.0017

 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: Florêncio da Conceição Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoni Ribeiro Adornelas - 

OAB:17413/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17998 Nr: 978-31.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Patricia de Menez Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Arantes Araújo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5112 Nr: 246-02.1999.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Marques da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorcelino Alves Barcelos, Lídia Cláudio 

Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40408 Nr: 1112-82.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro Camelo, Alencar de Oliveira Lobo, 

Amelia Cristina de Castro Came, Joanir de Castro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17094 Nr: 22-15.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tassio da Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Morato Crenitte - 

OAB:98479/SP, Mauro A. de Moura Apoitia - OAB:11.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33474 Nr: 2196-26.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uslei Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41014 Nr: 1555-33.2014.811.0017

 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 Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Ceccato, João Rocha de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias Castro - 

OAB:17.609, José Henrique S. Vigo - OAB:MS - 11.751, Vanessa 

Rocha de Oliveira - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42952 Nr: 200-51.2015.811.0017

 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 Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José da Costa, Hugo Barcelos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133981 Nr: 801-23.2016.811.0017

 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 Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José da Costa, Hugo Barcelos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134580 Nr: 1199-67.2016.811.0017

 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: Aldecides Milhomem de Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Ornellas de Almeida - 

OAB:2030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6314 Nr: 26-09.1996.811.0017

 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: Rede Meridional de Radiodifusão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Milhomem dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesson alves de Martins e 

Pinheiro - OAB:2409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39128 Nr: 2829-66.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene dos Santos Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12194 Nr: 992-20.2006.811.0017

 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: Tânia Maria Daniel Freitas, Tânia Maria Daniel, 

Supermercado Tânia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salustiano Lourenço de Melo, SW Construtora 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8.988/MT

 Vistos em correição, etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19874 Nr: 762-36.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Aparecida da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT, 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Simone Alves da Silva - OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296

 Vistos em correição, etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38332 Nr: 2151-51.2013.811.0017

 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: Empresa Rural e Ecológica Lagoa Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz de Rezende, Santhiago Luiz 

Henrique de Melo, Luciani Zamboni, Lisandra Zamboni, Lisângela Zamboni, 

Lucindo Zamboni Júnior, Edi de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:6443/O, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT, Emílio 

Picioli - OAB:OAB/PR n. 4839, Rony Cesar Bergamasco - OAB:41599

 Vistos em correição, etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132357 Nr: 2140-51.2015.811.0017

 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: Nilson Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliam Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36822 Nr: 739-85.2013.811.0017

 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 Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Victor de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victória da Silva Huttner - 

OAB:20.515-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132539 Nr: 2237-51.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdS, ABSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135354 Nr: 1732-26.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39252 Nr: 94-26.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdS, VSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40746 Nr: 1324-06.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franklin Abreu de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Vila Nova de Souza, Marcelo da 

Conceição, Gerson Roberto da Fonseca, João Filho Sousa Marinho, Sérgio 

Luiz Minuzzi, Elias Ribeiro da Silva, Delfino Monteiro dos Santos, Lindomar 

Mulher, Domingo Pereira da Silva, Jeziel Ribeiro da Silva, Lucilene Martins 

Rodrigues da Silva, Eliene Alves da Silva, Maurina Vascocelos Luz, 

Raimunda Matildes dos Santos, Maria dos Reis Gomes da Silva, Hernani 

Chagas Rodrigues, Nelzimario da Silva Pugas, Valquiria Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41548 Nr: 2021-27.2014.811.0017

 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: Leôncio de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 41548

Sentença

 Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária que visa concessão do benefício de 

pensão por morte, proposta por LEONCIO DE JESUS SILVA em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 Aduz em pleito inicial que era casado há 32 anos com a Sra. Anacleta dos 

Santos Silva, que veio a falecer em 05/05/2014; que ambos eram filhos de 

lavradores e iniciaram os trabalhos na roça ainda crianças.

Alega que sua esposa era trabalhadora rural a época de seu falecimento, 

logo se tratando de segurada especial, o ora autor faz jus ao recebimento 

de pensão por morte.

 Juntou os documentos de fls. 11/27.

 Na decisão inicial foi deferido o pedido de justiça gratuita e determinou-se 

a citação da parte requerida (fl. 28).

Devidamente citada, a Autarquia requerida apresentou contestação, 

sustentando, em síntese, que a qualidade de segurado especial da 

falecida não restou comprovada. Destaca que o início de prova material 

deve ser contemporâneo ao fato que se pretende comprovar, pugnando, 

por fim, pela improcedência da ação (fls. 29/42).

 Impugnação à contestação às fls. 43/46.

 Decisão saneadora fixando os pontos controvertidos e designando 

audiência de instrução (fls. 48/49).

 Realizada audiência de instrução, com a oitiva de uma testemunha da 

parte autora, tudo armazenado em mídia digital. Na ocasião foi determinada 

a abertura de vistas às partes para apresentação de alegações finais (fls. 

55/57).

 As partes deixaram de oferecer alegações finais escritas.

 Essa magistrada foi designada para jurisdicionar nesta Comarca a partir 

do dia 08/01/2018, vindo os autos conclusos em 17/01/2018.

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

 Trata-se de ação previdenciária proposta pelo autor visando a concessão 

de pensão pela morte de sua esposa.

 Inexistindo irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito.

Para a concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurado da falecida, bem como da 

situação de dependência do requerente, nos termos do art. 74 da Lei nº 

8.213/91. O fato gerador do direito à percepção do benefício de pensão 

por morte, somente se verifica na data do óbito do segurado, devendo ser 

obedecido o princípio ‘tempus regit actum’, segundo o qual, se aplica a lei 

vigente à época do fato gerador.

 No caso em pauta, o óbito da esposa do requerente ocorrera em 

05/05/2014, e, sendo a data do óbito o ponto referencial para se perquirir 

qual a legislação aplicável ao caso em tela, deve incidir a Lei nº 8.213/91, 

que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, no que 

for compatível com a CRFB/88, a qual prevê a concessão da pensão por 

morte aos dependentes do segurado chefe ou arrimo de unidade familiar, 

a contar da data prevista nas hipóteses do art. 74 da Lei nº 8.213/1991. 

Com efeito, nesse influxo de ideias, dois são os requisitos necessários 

para a concessão do pedido: a) condição de dependente do requerente; e 

b) qualidade de segurado da falecida.

Logo, verifica-se que a ‘de cujus’ se enquadra na qualidade de segurado 

especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99. Em resumo, o 

segurado especial traduz-se naquela pessoa, cuja contribuição, apesar 

de também obrigatória, é diferenciada da do segurado empregado, 

incidindo unicamente sobre a sua produção, ou seja, não há 

salário-de-contribuição, exceto se o mesmo desejar contribuir 

facultativamente, como contribuinte individual, a fim de possibilitar a 

conceder benefícios superiores ao salário mínimo.

 Como início de prova material foram apresentados os seguintes 

documentos: Certidão de Casamento com a falecida Sra. Anacleta dos 

Santos, constando a profissão do autor como lavrador; Certidão de óbito, 

qualificando a falecida como trabalhadora rural; declaração da 

Associação dos Pequenos Produtores Agrícolas de que a falecida e o ora 

autor são associados; Certidão do INCRA atestando o autor e sua esposa 

Sra. Anacleta como ocupantes de um lote rural desde 06/1988 no P.A. 

Santo Antonio da Mata Azul; Declaração do Sindicato do exercício de 

atividade rural pela falecida; ficha de inscrição ao Sindicato de 

Trabalhadores Rurais e notas fiscais de aquisição de implementos 

agrícolas.

 Ao contrário do alegado na contestação, tanto a Certidão de Óbito como a 

Declaração do Sindicato comprovam que à época do falecimento, a 

esposa do autor exercia atividade rural.

 Ademais, a comprovação de que a “de cujus” trabalhava como rurícola foi 

corroborada satisfatoriamente pela oitiva da testemunha Gilmar Oliveira 

Rego (fl. 57).

 A testemunha confirmou que a falecida, na companhia do autor, 

trabalhava no meio rural em regime de economia familiar.

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada.

O fato é que, e isso não se pode olvidar, a circunstância da falecida 

esposa do requerente dedicar-se à realização de atividades 

eminentemente rurais no regime de economia familiar, inerente à condição 

de rurícola, o quê qualifica-a como segurado especial e, como corolário 

natural, viabiliza a concessão do benefício previdenciário.

 Portanto, restou demonstrado que a “de cujus” era rurícola, na condição 

de segurado especial. Quanto à dependência econômica do requerente, 

nos termos do art. 16, I, e §4.º da Lei nº 8.213/91, trata-se de dependência 

presumida.

 “Art. 16. São beneficiários do Regime de Previdência Social, na condição 

de dependentes do segurado:

 I-o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

 §4.º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e das demais deve ser comprovada.”

Doravante, o art. 26 da lei supramencionada estabelece, verbis:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

 I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;”

Portanto, considerando que o benefício de pensão por morte tem natureza 

alimentar, de subsistência, voltada a assegurar a sobrevivência daquele 

que vive sob a dependência econômica de outrem e, uma vez 

demonstrada a condição de segurado da falecida, a condição de 

dependência e a necessidade econômica do requerente, necessário se 

faz o deferimento do pedido, ante o preenchimento dos requisitos legais.
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 Nesse diapasão:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURADO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO. 

EMPREGADO. MORTE. PENSÃO. CARÊNCIA. 1 - Estabelecida relação de 

emprego, inicia-se a condição de segurado obrigatório, 

independentemente de ter sido ou não recolhido o valor da contribuição 

previdenciária, relativa ao mês de salário. 2 - A pensão por morte é devida 

aos dependentes, não dependendo de carência, conforme o art. 26, I, da 

Lei n. 8.213/91. 3 - Falecido o empregado, durante a vigência do pacto 

laboral, era ele segurado da Previdência Social, devendo ser examinada a 

situação deduzida na impetração. 4 - Apelação parcialmente provida. 5 - 

Sentença reformada”. (TRF 1ª Região – AMS n.° 96.01.52725-7/RO, 

Relator: Juiz Lindoval Marques de Brito, Julgado em 15/09/1998).

 Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte ao 

autor LEONCIO DE JESUS SILVA, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso:

CONDENO o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade ao autor, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data do requerimento do benefício em sede administrativa.

 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, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando. Devendo ser a 

autarquia intimada para o cumprimento da ordem.

 Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.

 ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.

 Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos da 

Súmula 111 do STJ e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

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.: 15281 Nr: 84-89.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Santos Aguiar, Joselma Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 15281

Despacho

Vistos em correição, etc.

Ante o pedido formulado às fls. 141/142, intime-se a causídica subscritora 

para que aporte aos autos o contrato de honorários sobre o qual se 

refere.

Cumpra-se. Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 15/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40935 Nr: 1489-53.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Peres de Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Autos ID N.º 40935

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 18/09/2018, às 

15h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 16/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141329 Nr: 3268-38.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 141329

Vistos em correição.

 Cuida-se de embargos de retenção por benfeitorias opostos por 

ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA em face de CÉLIA RITA 

MARANHÃO FONSECA.

 Narra a inicial, em síntese, que em sentença proferida nos autos da 

execução de sentença homologatória de separação, foi determinada a 

imissão da embargada na posse da Fazenda Raça de propriedade do 

Embargante.

 Relata que, em contínuo, a embargada ingressou com requerimento de 

execução provisória da referida sentença, mas apesar da improcedência 

do pedido, o relator do recurso cessou o efeito suspensivo antes 

conferido. Com isso, a embargada deu início a execução provisória da 

sentença, mas houve a devolução da carta precatória expedida para tal 

fim por falta de documento, que encontra-se pendente. Ressalta que o ora 

embargante desde a separação judicial exerce a posse direta e exclusiva 

sobre o imóvel, e a posse da embargada sobre as benfeitorias lhe 

propiciará lhe propiciará enriquecimento ilícito; que a área é toda cercada e 

possui pastagem de gado e benfeitorias avaliadas em mais de quatro 

milhões de reais. Pugna pelo recebimento dos embargos com efeito 

suspensivo, neutralizando-se a execução da sentença em andamento até 

a apuração e retenção delas.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 Fundamento e Decido.

 O embargante opôs os presentes embargos de retenção visando 

suspender a execução da sentença que visa imitir a embargada na posse 

de metade do imóvel rural que lhe fora conferido nos autos da ação 

homologatória de separação judicial, alegando a edificação de inúmeras 

benfeitorias na gleba o que importaria em enriquecimento sem causa da 

ex-cônjuge (ora embargada).

 Em análise dos autos verifico ser o caso de rejeição liminar dos 

embargos.

 Não obstante a inadequação da oposição dos embargos mostra-se 

manifestamente intempestiva a insurgência além do prazo determinado no 

artigo 915 do Código de Processo Civil.

 Inicialmente, cumpre ressaltar, que cabia ao embargante manifestar-se 
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quanto a definição das benfeitorias e o direito de retenção na fase 

cognitiva, ou seja, nos autos da ação de separação judicial. Isso porque, a 

suposta existência de benfeitorias reflete na avaliação do imóvel e, por 

conseguinte, na própria meação. Em nenhum momento essa questão foi 

levantada.

 Diante das peculiaridades do caso, ainda que se admita a discussão em 

sede de execução de sentença, verifica-se que no momento oportuno 

deixou o executado de insurgir-se alegando eventual direito de retenção 

por benfeitorias.

 Quando a embargada ingressou com ação de execução da sentença 

homologatória de separação judicial visando imitir-se na posse de metade 

da gleba rural que lhe fora conferida em meação (código 4336), cabia ao 

ora embargante quando citado/intimado opor se a execução arguindo 

eventual direito de retenção, contudo não apresentou nenhum argumento 

nesse sentido. O feito tramitou, tendo a r. sentença determinado a imissão 

da embargada na posse da área.

 Na hipótese, o executado só arguiu o direito de retenção por benfeitorias 

após todo o trâmite da ação de separação judicial e da execução da 

sentença, inclusive após a expedição do respectivo mandado de imissão 

na posse. Portanto, inquestionável a intempestividade dos presentes 

embargos.

 E ainda. Infere-se dos autos que, em contínuo, a embargada propôs 

execução provisória da sentença proferida na ação de execução 

(processo código 45874), que havia determinado a sua imissão na posse 

de metade do imóvel que lhe coube como meação na separação judicial. O 

feito foi extinto, tendo a r. sentença consignado que em razão da parte já 

deter uma sentença homologatória transitada em julgado, seria 

incompatível a execução provisória interposta para satisfazer decisão em 

execução definitiva, que possui procedimentos processuais próprios que 

a exequente poderia utilizar-se.

 Nesse contexto, a embargada então deu início ao cumprimento de 

sentença proferida nos autos código 4336, com a expedição de carta 

precatória, eis que o imóvel em litígio localiza-se no Estado do Pará.

 Todavia, esse fato não aproveita o embargante, devolvendo-lhe o prazo 

para manifestar-se sobre questão afeta a outra fase. A questão está 

preclusão, restando ao embargante apenas pleitear indenização pelas 

supostas benfeitorias em ação autônoma.

 Outrossim, a partir da vigência da Lei 11.232/2005, a oposição da 

execução fundada em título judicial passou a ser feita por meio do 

incidente de impugnação ao cumprimento da sentença e não mais 

embargos.

 Além disso, ainda que se desconsiderasse a intempestividade, sequer 

seria possível o recebimento dos embargos como impugnação ao 

cumprimento de sentença, pois o direito a retenção por benfeitorias não se 

enquadra nas hipóteses do artigo 525 do CPC.

 Ademais, descabe a oposição de embargos de retenção por benfeitorias 

em fase de cumprimento de sentença, ajuizados após a revogação do 

artigo 744 do CPC pela Lei 11.382/2006.

 Dito isso e demonstrado que o momento é inoportuno para discutir a 

matéria ora veiculada, a rejeição liminar dos embargos e consequente 

extinção do processo é matéria que se impõe.

 DISPOSITIVO.

 DIANTE DO EXPOSTO, rejeito liminarmente os embargos opostos, com 

fulcro no artigo 918, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

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.: 34096 Nr: 113-03.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. da R. Costa Materiais para Construção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Queiroz Fullin 

- OAB:11116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 34096

Despacho

Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. retro.

À contadoria do Juízo para a atualização do débito.

Cumpra-se. Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 16/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132617 Nr: 2299-91.2015.811.0017

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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: Almiro Nunes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 132617

 Sentença

Vistos em correição.

 ALMIRO NUNES COSTA, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

ação de restauração de registro civil de nascimento.

 Narra a inicial que o requerente irá se casar, mas não conseguiu 

encontrar o seu registro de nascimento para que pudesse fazer os 

proclamas junto ao Cartório. Com isso, solicitou do Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais da Comarca de São Félix do Araguaia/MT a segunda via. 

Ocorre que o Cartório não encontrou o assento do seu nascimento.

 Afirma que o ora requerente foi registrado no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, conforme 

anotação na sua Carteira de Identidade, que aponta como local de 

nascimento o distrito de Santo Antonio do Rio das Mortes, que atualmente 

é o município de Novo Santo Antonio/MT. Requer a procedência do pleito.

 Juntou documentos fls. 07/10.

 À fl. 13 foi determinada a expedição de ofício ao Instituto de Identificação, 

sendo as cópias dos documentos juntadas aos autos às fls. 14/15.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

manifestou-se favorável ao acolhimento do pedido (fl. 16).

É o relato.

Decido.

 Tratando-se de matéria de fato e de direito e não havendo a necessidade 

de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

 O autor pleiteia a restauração do registro de nascimento, sob o argumento 

de que foi extraviado e de que seu assento não foi encontrado no Cartório 

de Registro de Pessoas Naturais da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT.

 A pretensão do requerente está em consonância com o disposto no artigo 

109 da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/1973), que prevê a 

possibilidade de o juiz ordenar a expedição de mandado para a 

restauração de Registro Civil, quando não localizado no Cartório o assento 

de nascimento.

 Pois bem. Após o encaminhamento de Ofício ao Instituto de Identificação, 

foi acostado aos autos cópias do CPF e RG do requerente, que conferem 

com aquelas juntadas com inicial.

 Constata-se da análise da Cédula de Identidade, que o requerente teve 

seu registro de nascimento lavrado no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, eis que consta como 

local de nascimento o antigo distrito de Santo Antonio do Rio das Mortes, 

hoje município de Novo Santo Antonio/MT. O documento aponta como data 

de nascimento 04/05/1964 e traz a filiação.

 Ademais, consta nos autos cópia do seu CPF, revelando sua inscrição no 

cadastro de pessoas físicas sob o n.º 550.866.671-00. A cópia do CIC, 

por sua vez, confirma a data de nascimento anotada na Carteira de 

Identidade (RG).

 Com isso, foram juntados aos autos documentos hábeis a comprovar a 

data, local de nascimento, nacionalidade, filiação, além da inscrição no 
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CPF, o que demonstra a veracidade dos fatos narrados.

 Inquestionável a importância do Registro de Nascimento para que o 

requerente possa exercer os seus direitos civis, dentre eles, casar-se.

 Desse modo, o requerente apresentou documentos essenciais à 

realização do ato, inexistindo qualquer óbice ao procedimento de 

restauração almejado. Submetê-lo a rigorismos formais quando instrui os 

autos com a documentação capaz de permitir a existência de registro 

anterior, acaba por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, 

negando-lhe a existência jurídica e o exercício da cidadania a que todos 

têm direito.

 Dito isso, a restauração do Registro Civil de Nascimento, consoante prevê 

o a artigo 109 da Lei n°. 6.015 de 1973, é medida de direito.

 Dispositivo.

 DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 109 da Lei n° 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e determino a RESTAURAÇÃO do Registro Civil de 

Nascimento do requerente ALMIRO NUNES COSTA, nascido no dia 

04/05/1964, no distrito de Santo Antonio do Rio das Pedras, atualmente 

município de Novo Santo Antonio/MT, filho de Pedro Antonio Costa e Maria 

Nunes Costa, portador do RG n.º 437710 – SSP/MT e CPF n.º 

550.866.671-00. Por conseguinte, extingo o feito com exame do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários, face à gratuidade.

 Cientifique-se o Parquet.

 Transitada em julgada e, feitas às anotações e comunicações 

necessárias, expeça-se o respectivo mandado ao Cartório de Registro 

Civil desta urge para que proceda a restauração do Registro Civil de 

Nascimento do requerente, considerando as informações de nome, nome 

dos genitores, bem como a data e local de nascimento, o que faço com 

fulcro no art. 109, § 4º da Lei n. 6.015/73.

 Cumpridos os itens acima, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61220 Nr: 1049-03.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colaço Brandão Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

acusadoCOLAÇO BRANDÃO LOPES, já qualificado nos autos, da 

imputação relativa ao delito previsto no art.14 da Lei nº 10.826/2003, com 

fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não tiverque 

continuar preso.Observadas as formalidades legais, dê-se baixa na culpa 

p r o c e d e n d o - s e  c o m  a s c o m u n i c a ç õ e s  d e  p r a x e  e 

a r q u i v e - s e . P u b l i q u e - s e . R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião/MT, 16 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58132 Nr: 604-19.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Jesus de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 58132

 Vistos etc.

Defiro em parte a cota Ministerial de fls. 133.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2018, 

às 14h30min., para oitiva das testemunhas Edi Marcos Rogério da Rocha e 

José Maria de Campos.

Solicite-se ao Juízo deprecado a devolução da carta precatória, expedida 

às fls. 116, devidamente cumprida.

No mais, deixo de proceder com novo interrogatório do acusado conforme 

requerido pelo Ministério Público, visto que o interrogatório foi realizado via 

carta precatória conforme se extrai das fls. 136/137.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 28 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55472 Nr: 277-11.2015.811.0098

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Roberto Marques, Juliano Marques Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 Código: 55472

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 15h30min.

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.: 58355 Nr: 19631-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14.111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.676

 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.: 53351 Nr: 1407-07.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Fernandes de Souza Pio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 
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OAB:8002, Sérgio Vieira Ramos - OAB:5012-A/MT

 Código: 53351

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 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, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54434 Nr: 885-43.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 Código: 54434

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 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 Autora

 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

 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 da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, afim de proceder com a 

intimação das partes para audiência de instrução e julgamento, cujo valor 

deverá ser verificado no site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de 

Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27661 Nr: 1042-26.2008.811.0098

 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: Vicente de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1042-26.2008.811.0098

Código nº. 27661

Vistos.

Considerando a argumentação do Embargado, fls. 153/154, a data de 

protocolização no sistema apolo (24/01/2017 – 17:26:10), bem como, a 

disposição numérica sequencial das fls. 153-172 , REMETO os autos à 

SECRETARIA DO JUIZO para informar a real data da juntada física das 

referidas folhas (153-172) ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

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.: 50644 Nr: 1757-38.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Verginia Rodrigues Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1757-38.2008.811.0011

Código nº. 50644

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se sobre a tempestividade da apelação, fls. 

136-145.

Após, tendo em vista o recurso de apelação ofertado (fl. 136-145), sendo 

já carreadas as razões, nos termos do §1º, do art. 1.010, do Código de 

Processo Civil, intime-se o apelado para oferecer as contrarrazões no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Em caso de não interposição de recurso adesivo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas homenagens.

Às providencias.

Intimem-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.: 51815 Nr: 1305-19.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Código: 51815

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 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.
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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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32190 Nr: 977-12.2013.811.0080

 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: LUIZ FERNANDO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT, Marcelo Milhomen de Freitas - OAB:12.437, 

Paulo Vinicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A, Roberto Douglas de 

Almeida Gonçalves - OAB:17574

 Vistos em correição.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da sentença 

lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve omissão no que diz respeito à 

decisão deste juízo frente às provas colacionadas pelo ora embargante.

Pede a correção do vício apontado e a reforma da sentença.

 Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio ao Tribunal de Justiça.

 Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço, mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31513 Nr: 301-64.2013.811.0080

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS SCHMITTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIVIA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS SCHMITTE, Cpf: 91799805034, Rg: 

3069368847, Filiação: Vilson Schmitte e Judite Ferreira Schmitte, data de 

nascimento: 14/10/1978, brasileiro(a), solteiro (a), assistente 

administrativo. 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$ 455,23 (Quatrocentos e cinquenta e cinco reais 

e vinte e tres centavos), no prazo de 15, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de O não pagamentos das custas/taxas 

acaretará na inscrição de Protesto e ou Dívida Ativa..

 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, Roger Maurício Campos 

dos Santos, digitei.

Querência, 14 de dezembro de 2017

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 14486 Nr: 457-28.2008.811.0080

 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: CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR JOSÉ DOMINGUES, MARCELO 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDGAR JOSÉ DOMINGUES, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido MARCELO SANTOS, 

brasileiro(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$ 584,06 (Quinhentos e oitenta e quatro reais e 

seis centavos), no prazo de 10, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de @Penalidade.

 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, Roger Maurício Campos 

dos Santos, digitei.

Querência, 14 de dezembro de 2017

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15465 Nr: 100-14.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALÉRIO MORESCO, Cpf: 95568093920, 

brasileiro(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$ 584,06 (Quinhentos e oitenta e quatro reais e 

seis centavos), no prazo de 15 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de inscrição de protesto e/ou dívida ativa.

 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, 16 de fevereiro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30101 Nr: 1002-93.2011.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Neide Maria de Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 
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SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIA NEIDE MARIA DE LIMA SILVA, 

Cpf: 80965911187, Rg: 977180, brasileiro(a), casado (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$ 611,41 (Seiscentos e onze reais e quarenta e 

um centavos), no prazo de 10, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Inscrição no Protesto ou Dívida Ativa e anotação à 

margem da distribuição..

 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, Roger Maurício Campos 

dos Santos, digitei.

Querência, 14 de dezembro de 2017

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31289 Nr: 72-07.2013.811.0080

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ADEMIR FEITEN, MICHELE FLEITEN, MAGALI 

FEITEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FEITEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI ADEMIR FEITEN, Cpf: 

41047036053, Rg: 102852366, Filiação: Aquinaldo José Feiten e Lúcia 

Backes Feiten, data de nascimento: 03/06/1964, brasileiro(a), natural de 

Catuipe-RS, casado (a), madeireiro, agricultor, atualmente em local incerto 

e não sabido MICHELE FLEITEN, Cpf: 04098851180, Rg: 2142524-8, 

brasileiro(a), solteiro (a), estudante, atualmente em local incerto e não 

sabido MAGALI FEITEN, Cpf: 04098850109, Rg: 2115729-4, brasileiro(a), 

solteiro (a), estudante e atualmente em local incerto e não sabido 

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$ 453,00 (Quatrocentos e cinquenta e tres reais), 

no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de @Penalidade.

 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, Roger Maurício Campos 

dos Santos, digitei.

Querência, 15 de dezembro de 2017

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32861 Nr: 162-78.2014.811.0080

 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: José Artur Wolf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTTA LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pavesi Granja - 

OAB:17.906, KELLY CRISTINA ROSA MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Fonseca Borges - 

OAB:6.204/TO, Vinicius Expedito Array - OAB:4.956 A/TO

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido de fls. 215/216 (expedição de carta precatória e ofício), 

eis que a prova testemunhal é pertinente ao presente feito.

 Intime-se a parte requerida para apresentação do rol de testemunhas a 

serem inquiridas.

 Aguardem-se os autos em cartório o cumprimento das referidas missivas.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50601 Nr: 2825-92.2017.811.0080

 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: RODOLFO THIAGO MENGARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51239 Nr: 3204-33.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Henrique Procopio dos Reis, LEVY DE 

OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Vistos em correição.

 Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido 

do acusado Tony Henrique.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31289 Nr: 72-07.2013.811.0080

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ADEMIR FEITEN, MICHELE FLEITEN, MAGALI 

FEITEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FEITEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Impugnante, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento do valor das custas judiciais, no valor de R$ 

453,65 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco 

centavos), conforme certidão de cálculo feito pela Contadora de fl. 59 e 

setença de fls. 17/19.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54293 Nr: 806-82.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pazzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Jose Pazzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Klahn Malmann - 

OAB:OAB/RS 85519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, conforme deprecado. Após, devolva-se com baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54050 Nr: 711-52.2018.811.0079
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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: ELOIR LUIZ PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcos gattass pessoa junior 

- OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39852 Nr: 89-41.2016.811.0079

 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: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Serra Nova Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A

 Autos nº 89-41.2016.811.0079

Código: 39852

Ação de Indenização

 Despacho

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de benefício da gratuidade de justiça, feito pela parte 

requerente.

 Cite-se o Requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

resposta, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos dos art. 285 e 319, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08 de Março de 2016.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39499 Nr: 1567-21.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA MOREIRA 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, Sonia Sueli Pereira Novo 

Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Vieira Pádua - 

OAB:GO/25.147, ODINIR BRAZ GONÇALVES JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45954 Nr: 532-55.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEYWES OLIVEIRA MARQUES, MOISES 

ALVES MARQUES, NILVA TELES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

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 do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36955 Nr: 426-64.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE BORGES MARTINS & CIA LTDA - ME, 

LUIZ CARLOS JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37193 Nr: 528-86.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALVES CARDOSO, DIVINO 

ALVES CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o pagamento da diligência, proceda-se ao cumprimento 

integral da decisão. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38206 Nr: 974-89.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Rudi Munchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GERSON CHRISTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 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.: 46681 Nr: 885-95.2017.811.0079
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Nunes Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de desentranhamento formulado. Proceda-se conforme 

requerido. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36396 Nr: 148-63.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARQUEZ DE BARROS, CARLOS DE 

BARROS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36681 Nr: 286-30.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B VIEIRA LIMA COMERCIO - ME, RENILDES 

SOUSA DE FREITAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41162 Nr: 577-93.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLAUDIA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42430 Nr: 1070-70.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

MEDICOS E HOSPITALARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE SOUZA OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE LIMA DE ANDRADE - 

OAB:146372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42627 Nr: 1183-24.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS BOTELHO

 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.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44193 Nr: 1857-02.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 do próprio 

sistema Apolo.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44194 Nr: 1858-84.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 do próprio 

sistema Apolo.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44411 Nr: 1964-46.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R MORINIGO ME, ADELIO RODRIGUES 

MORINIGO, JOÃO MARQUEZ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o pagamento da diligência, proceda-se ao cumprimento 
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integral da decisão. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37914 Nr: 817-19.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovitex Industria e Comercio de Malhas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.Z. BEZERRA ME, Antonio Zacarias Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO RAMOS - 

OAB:28851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38453 Nr: 1117-78.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Gabrieli Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos André Tavares Costa, VANUSIA DA 

SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a gratuidade. Anote-se.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

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 do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38599 Nr: 1181-88.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE ANTUNES DOS REIS, WALDECI 

PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38913 Nr: 1307-41.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. B. DE OLIVEIRA ME , PAULO BATISTA 

FRANCA DE OLIVEIRA , MARIA ELEUZA BELTRÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se conforme endereço apresentado em REF 25. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38915 Nr: 1309-11.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVLE, RVL, IMPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, proceda-se à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 

ambas as partes, também a transferência para a conta judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), 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.

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 o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de dúvida quanto às contas e valores a serem liberadas, e/ou, 

havendo impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39143 Nr: 1411-33.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FRANCISCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB-MT 20495-A, CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O sistema Renajud se justifica para incluir/retirar restrições ou constrições 

judiciais, não para pesquisar endereço de parte. De igual forma, o sistema 

Bacenjud também não se justifica para tal finalidade.

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.

 Deste modo, indefiro o pedido formulado.

Intime-se (DJE) a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o 

que entende de direito, no prazo de 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39361 Nr: 1504-93.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS, ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 (a exemplo do 

BACENJUD) 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.

Aguardar decurso de prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39383 Nr: 1519-62.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, FRANCIELI COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. COSTA SOARES ME , SOLANGE DANSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 

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 (a exemplo do 

BACENJUD) 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.

Aguardar decurso de prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41092 Nr: 534-59.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA OLANDA, MARIA DE LOURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41164 Nr: 579-63.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS, ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias (REF15), 

requerendo o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41312 Nr: 635-96.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM-M, FM

 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: FLÁVIO FONSECA DE AGUIAR 

- OAB:38674

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41879 Nr: 833-36.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO, ELVES 

VIEIRA SILVA , CASSIA REGINA ALVES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

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.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42401 Nr: 1056-86.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILDA FERNANDES BALIERO, ZENILDA DE 

OLIVEIRA, VANDO JOSE DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42503 Nr: 1113-07.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Portilho de Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB-MT 20495-A, Antonio Pedro da Silva Machado - 

OAB:1739-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42706 Nr: 1230-95.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRLENE ABREU PIMENTEL

 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.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44238 Nr: 1886-52.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDACIR STEFFENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA AMÉLIA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38147 Nr: 948-91.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEIMERSON RODRIGUES MOREIRA, Adnor 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:18.308 A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38918 Nr: 1312-63.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R VARGAS LEMES EPP, ILDA MENDES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39363 Nr: 1505-78.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. COSTA SOARES ME , FRANCIELI COSTA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42660 Nr: 1205-82.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdADAeX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACN, MMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, proceda-se à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 

ambas as partes, também a transferência para a conta judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), 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.

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 o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de dúvida quanto às contas e valores a serem liberadas, e/ou, 

havendo impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42738 Nr: 1246-49.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMR

 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.

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, proceda-se à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 

ambas as partes, também a transferência para a conta judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), 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.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 
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ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de dúvida quanto às contas e valores a serem liberadas, e/ou, 

havendo impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44487 Nr: 2011-20.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa, JOÃO DEHON 

VIANA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45856 Nr: 476-22.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Lima Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Maria Copetti - OAB:SC 

7.187, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:20937

 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, reconhece-se 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.: 47446 Nr: 1197-71.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro REF15. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48080 Nr: 1665-35.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND. QUIMICA E 

AGROP. S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Diomar Werner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:SP 198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

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 do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48473 Nr: 1863-72.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SILVA E JACO SILVA LTDA -ME, 

Hercolis Martins, WIRES GABRIEL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39458 Nr: 556-04.2016.811.0052

 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): José Dimas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida à ref. 18, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos 

do requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 8º do 

artigo 83 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, equitativamente, em R$ 

1.000,00 (mil reais).Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do 

NCPC.P.R.I.C.Após, transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46982 Nr: 2437-79.2017.811.0052

 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: Zilda Monteiro Barbosa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2437-79.2017.811.0052 – Código: 46982

Vistos em correição.

Cuida-se de ação ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA proposta por ZILDA MONTEIRO em desfavor de MUNICÍPIO 

DE LAMBARI D’OESTE/MT, ambos devidamente qualificados.

Narra a autora que a Prefeitura Municipal de Lambari D’Oeste-MT, por meio 

do edital nº 001/2015, abriu o “Primeiro Processo de escolha em Data 

Unificada para membros do Conselho Tutelar do quadriênio 2016/2019” 

com previsão de 05 (cinco) vagas.

 Aduz ainda que ficou na quinta colocação do seletivo e a sua 

convocação não foi possível por vedação legal (art. 140 do ECA), pois a 

sua sobrinha ostentou a segunda posição classificatória.

 No entanto, ressai dos autos que houve exoneração da sobrinha, Eliane 

Aparecida Monteiro do quadro de membros do Conselho Tutelar, mediante 

termo da Portaria n. 133/2017, ato que possibilitaria a nomeação da autora 

e embora tenha formulado requerimento administrativo, não houve 

qualquer posicionamento.

Assim, pleiteou a concessão de tutela antecipada para determinar a sua 

convocação e nomeação ao cargo de Membro do Conselho Tutelar do 

Município de Lambari D’Oeste/MT.

É o breve RELATÓRIO. Fundamento e decido.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Novo Código de Processo Civil, oportunidade em que 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revogá-las a qualquer 

momento acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

De pronto, antes de analisar a matéria posta em Juízo, é preciso assentar 

que é defeso ao Poder Judiciário apreciar a conveniência e oportunidade 

dos atos administrativos, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o 

aspecto de sua legalidade, ou seja, se foi praticado conforme ou 

contrariamente à lei.

A candidata que comprova que a Administração pretere o seu direito, ao 

não, em descompasso com as hipóteses previstas em Lei, possui direito 

subjetivo à nomeação. No mesmo raciocínio, é o entendimento do e. TJMT:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - AGENTE DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - NOMEAÇÃO E POSSE - 

APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO ACIMA DA COLOCAÇÃO - DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O STJ pacificou o entendimento de que a aprovação do candidato 

dentro do número de vagas definido no Edital do concurso gera, em seu 

favor, o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo.

2. Não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso público, 

omitir-se de praticar os atos de nomeação dos aprovados no limite das 

vagas ofertadas.

(MS 90488/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 03/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APONTADO 

NO EDITAL - EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE - DIREITO SUBJETIVO 

À NOMEAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

 Os Tribunais Superiores vêm decidindo que se o candidato é aprovado 

dentro do número de vagas oferecida no Edital, tem direito subjetivo à 

nomeação, ressalvada justificativa da Administração para obstar a 

convocação, o que não ocorreu nos autos.

(Ap 168944/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, 

Publicado no DJE 19/09/2016)”

De outra banda, cumpre destacar que 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, conforme prevê o 

artigo 300, do CPC/2015.

 Deve-se ressaltar também, que somente poderá ser deferida a tutela 

provisória de urgência se houver possibilidade de sua reversão ou 

quando a irreversibilidade for recíproca, devendo neste último caso, a 

análise se pautar pela probabilidade do direito e pelo princípio da 

proporcionalidade a fim de se afastar o risco mais grave.

 De acordo com o artigo 300, § 2º, do CPC/2015, há possibilidade de se 

deferir a tutela de urgência em caráter liminar, isto é, deferimento da 

medida antes mesmo de ouvir o réu ou após justificação prévia, sendo que 

o deferimento inaudita altera parte da medida somente deve ser concedido 

se, além de evidenciada a probabilidade do direito, a urgência for tamanha 

que não possa esperar a manifestação da parte adversa ou for o caso da 

espera puder tornar sem eficácia a medida antecipatória.

Por oportuno, embora o Requerido tenha sido intimado para manifestação, 

quedou-se inerte (ref.11).

Em relação ao requisito da probabilidade do direito, devem-se analisar, 

numa cognição sumária, os elementos que possam evidenciar o direito 

alegado pela parte autora.

 No presente caso, entendo que existem elementos suficientes da tese 

alegada pela autora, uma vez que foi apresentado como indício de prova 

material o edital de abertura da seleção dos Membros do Conselho Tutelar 

(fls.13/18), a lista de aprovação emitida pela comissão organizadora do 

certame, no qual a impetrante ficou classificada na 5ª (quinta) 

classificação (fl. 20); o requerimento de convocação diante da 

exoneração da sobrinha que ficou em 2º (segundo) lugar, Eliane 

Aparecida Monteiro (fl. 21/23).

Não obstante, a autora foi desclassificada em razão da vedação legal 

prevista no art. 140 do ECA, visto que a sua sobrinha ocupava o segundo 

lugar. Todavia, ocorreu a sua exoneração, estando a autora no direito de 

ser convocada para exercer as atividades inerentes à seleção.

O exaurimento da via administrativa se perfez quando do requerimento à 

Prefeitura Municipal de Lambari D’Oeste/MT e até então, não há quaisquer 

esclarecimentos.

Desse modo, em análise sumária, entendo que está preenchido o requisito 

da probabilidade do direito.

Já quanto ao requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, em juízo de cognição não exauriente, entendo que o 

pressuposto também está presente, no caso concreto, uma vez que a 

candidata não nomeada se encontra privada de exercer a atividade laboral 

e receber a remuneração correspondente, principalmente por se tratar da 

omissão da Administração Pública.

 Pelo exposto, preenchidos os pressupostos legais, estabelecidos no art. 

300, do CPC, uma vez que ficou evidenciados a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA requerida na exordial, para 

DETERMINAR que o Município requerido proceda a IMEDIATA nomeação e 

posse da Requerente ZILDA MONTEIRO para exercer o cargo de 

Conselheira Tutelar do Município de Lambari D’Oeste-MT, sob pena de 

incorrer em multa diária.

CITE-SE o requerido, para responder aos termos da presente ação, no 

prazo previsto no art. 183 do CPC/15.

Apresentada contestação, e suscitadas preliminares, À REPLICA (art. 351 

do CPC/15).

Não contestada em tal prazo, incidirão as advertências dos artigos 334 e 

344 do CPC/15.

Por fim, 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 requerente, NOMEIO como Defensor Dativo o DR. ANDRÉ C. PAIVA, 

OAB/MT n. 22398/0, 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, 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.

 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.

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10914 Nr: 244-72.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Moreira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 
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- 8.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor do pedido de bloqueio de valores à fl. 294, observo que a 

parte exequente não apresentou a memória de cálculo, devidamente 

atualizada, que faça referência aos documentos que instruem a inicial, 

sendo imprescindível para o deferimento do pedido.

Assim, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a planilha supracitada.

CUMPRA, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38474 Nr: 113-53.2016.811.0052

 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 Pascoal Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amantino Pascoal Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 113-53.2016.811.0052 – Código: 38474

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se novamente a parte autora da decisão de ref. 4, sob pena da 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40096 Nr: 845-34.2016.811.0052

 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: Maria Aparecida dos Santos

 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:

 1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange ao tempo de 

atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 1991, quando 

não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de Regime Geral 

de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de contribuições 

para contagem recíproca, ou seja, quando se postula benefício no serviço 

público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O 

trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade no valor de um 

salário mínimo, independentemente do recolhimento de contribuições. 3. A 

presença, tão-somente, de início razoável de prova material não é 

suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade rural, sendo 

essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na imensa 

maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador rural, 

mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido ".Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de Março de 2018, às 

14h00min.Registre-se quanto à necessidade de apresentação do rol de 

testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47541 Nr: 2747-85.2017.811.0052

 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): R J Souza Comercio ME, Rubens Jesus de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da certidão de ref. 25.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5600 Nr: 147-14.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benno Wutzke, Edetraud Zimmermann Wutzke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059/MT, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:16.655/MT

 Processo n.º 147-14.2005.811.0052 – Código: 5600

Vistos em correição.

Cuida-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA” proposta por SILVIO 

ROBERTO DE OLIVEIRA, em desfavor de BENNO WUTZKE e EDETRAUD 

ZIMMERMANN WUTZKE, ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, as partes entabularam um acordo, razão porque 

pugnaram pela homologação (fls. 471/473).

Às fls. 474, foi determinada a intimação do exequente para informar 

acerca do cumprimento do acordo entabulado.

Informação de cumprimento juntada às fls. 478.

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.

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/15.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35670 Nr: 262-83.2015.811.0052

 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: Nasdina Rodrigues 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:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida à ref.77, as 

contrarrazões foram interpostas fora do prazo legal conforme certificado 

à ref.83.

II. Assim sendo, acaso apresentada apelação adesiva pela parte recorrida 

(art. 997, §§ do CPC/15), intime-se a parte contrária para contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC/15.

 III. Caso as contrarrazões do recurso adesivo ventilem matérias 

elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC/15, intime-se o recorrente para se 

manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, 

§2º, do CPC/15.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do CPC/15), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC/15).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46086 Nr: 1938-95.2017.811.0052
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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: Laide Faria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50078 Nr: 306-97.2018.811.0052

 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: Bibiana Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de praxe.Por 

oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

10/05/2018, às 16h30min, apresentando o rol de testemunhas ressalvados 

nos termos do art. 450 do CPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.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. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41630 Nr: 1743-47.2016.811.0052

 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: Josefa Paula de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Ziagua de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1743-47.2016.811.0052 (Código: 41630)

Vistos em correição.

Os autos vieram conclusos diante do pedido de nomeação de dativo para 

a requerente, bem como a sua nomeação como curadora provisória da 

interditada. Pois bem.

Por perseguir a requerente tutela específica os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do CPC/15, que 

deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora) e 

(c) pedido do autor.

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela perseguida.

 Afinal, pela dicção do ordenamento jurídico, o curador do relativamente 

incapaz deve ser o parente mais próximo que ostentar melhores 

condições de exercer o múnus, razão porque vislumbro a evidência de 

parentalidade entre as partes, haja vista que a requerente é filha da 

interditanda, estando preenchido o primeiro requisito (fumus boni iuris). 

Acerca do tema, os Tribunais Pátrios entendem que:

“TJ-MG - 103440804428430011 MG 1.0344.08.044284-3/001(1) (TJ-MG) 

Data de publicação: 28/08/2009 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CURATELA JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE CURADORA. FILHA QUE MORA, 

TRABALHA E CUIDA DO PAI. CURATELA DEFERIDA. -A curatela, sempre 

que possível, deve ser deferida à parente próximo do curatelado, pois 

presumidamente o ""iusconsanguinis"" vincula o mais curador aos 

interesses do curatelado. -Defere-se deste modo a curatela do pai à filha, 

que com o mesmo mora e lhe dispensa todos os cuidados.” (negritos 

nossos)

Logo, quanto ao preenchimento do segundo requisito (periculum in mora), 

estando ausente a presença de um curador, ameaçado estaria o direito da 

interditanda em manejar a própria vida ante as patologias a que está 

acometida, quais sejam: demência Alzheimer, bem como promover a 

gerência dos atos civis de elevada importância diária. Nesse sentido:

“TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10024131654527002 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 23/07/2014 Ementa: INTERDIÇÃO. CURATELA 

PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. 

INCAPACIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE CURATELA PROVISÓRIA. - A antecipação de tutela 

consiste na concessão imediata da pretensão deduzida pela parte na 

petição inicial, mas para tanto é imprescindível que haja prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança da alegação e, além disso, que 

haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. - Somente 

é cabível a nomeação de curador provisório quando existem elementos de 

convicção seguros que evidenciem a incapacidade civil da interditanda e 

diante da ausência de qualquer elemento a demonstrar essa incapacidade, 

para justificar esta drástica e excepcional medida judicial, deve ser 

indeferida a tutela antecipada.” (negritos nossos)

No mais, compete ao juiz, nos termos do artigo 1.775, § 2°, escolher como 

curador o descendente mais próximo em detrimento aos mais remotos, 

qual seja a requerente JOSEFA PAULA DE SOUZA, desde que esse 

possua idoneidade e capacidade para exercer a curatela.

Diante disso, compulsando os documentos encontradiços nos autos, justo 

que o munús recaia sobre a requerente e filha da interditanda, à medida 

que até o momento não há indicações de que pessoa diversa ostente 

melhores condições de exercê-la.

Por essas razões, DEFIRO a tutela antecipada, de modo que NOMEIO a 

requerente JOSEFA PAULA DE SOUZA como curadora provisória da 

interditanda SEBASTIANA ZIAGUA DE JESUS, exclusivamente para fins 

previdenciários, representatividade civil e assistência básica.

Registre-se que a curadora provisória deverá juntar aos autos, 

mensalmente, as documentações pertinentes à prestação de contas no 

tocante à destinação do montante utilizado para atender a subsistência do 

interditando.

Por oportuno, a requerente Josefa de Paula Souza informou não deter 

condições financeiras para constituir advogado e considerando que o 

expediente do núcleo da Defensoria Pública desta comarca encontra-se 

suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, NOMEIO como Defensor 

Dativo o DR. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que 

atue como advogado nesta ação em favor dos interesses da requerente, 

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.

 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.

No mais, INTIME-SE a assistente social deste Juízo para que realize um 

estudo social na residência das partes, a fim de averiguar as reais 

condições em que se encontra o interditado, assim como verificar a 

possibilidade da curadora em exercer a curatela, encaminhando relatório 

conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

INTIME-SE a curadora provisória para comparecer à Secretaria deste Juízo 

para assinar o termo de compromisso.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS para deliberações.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38323 Nr: 21-75.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 755 de 788



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo n.º 21-75.2016.811.0052 – Código: 38323

VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

KLEITON TEIXEIRA DOS SANTOS, condenado, pela prática do crime 

descrito no art. 331, caput, do Código Penal, por duas vezes, e art. 329, 

caput, em concurso material, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses 

de detenção.

Realizado o cálculo da pena (ref. 7), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 11), 

como a defesa (ref. 15) manifestaram-se pela homologação do cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando KLEITON 

TEIXEIRA DOS SANTOS (Ref. 7), e, levando-se em conta a concordância 

do Ministério Público e da Defesa, HOMOLOGO-O, para que surta os legais 

e jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no 

presente executivo.

 Ademais, DESIGNO ADMONITÓRIA para o dia 12 de março de 2018, às 

13h30min.

1- INTIME-SE KLEITON TEIXEIRA DOS SANTOS da designação de 

audiência, devendo o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir o ato, 

CERTIFICAR se o reeducando possui condições financeiras de constituir 

advogado.

2- Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO 

como Defensor Dativo o Dr. CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 

21.373, 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.

3- CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48633 Nr: 3244-02.2017.811.0052

 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: João dos Santos, Silvanete Martins Cena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, razão por que DECRETO o divórcio das partes, 

com o qual DECLARO rompido o vínculo matrimonial, JULGANDO EXTINTO 

o presente feito com resolução de mérito.A demandante retornará a usar o 

nome de solteira, qual seja, “SILVANETE MARTINS CENA”.Condeno as 

partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, “pro 

rata”, nos termos do artigo 86, CPC, porém, suspendo sua exigibilidade, 

pelo prazo legal, eis que beneficiários da Justiça Gratuita.Após o trânsito 

em julgado, Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente, 

ARQUIVANDO-SE, por conseguinte, o vertente feito.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36281 Nr: 508-79.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº 508-79.2015.811.0052 – Código 36281

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 de ABRIL DE 2018, 

que se realizará às 10H00MIN, 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. ANDRÉ C. PAIVA, OAB/MT 

n. 22398/0, 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 

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.: 37589 Nr: 971-21.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar Silvestre de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Autos n. 971-21.2015.811.0052 (Código: 37589)

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

GILSIMAR SILVESTRE DE ANDRADE, condenado, pela prática dos crimes 

descritos no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Compulsando os autos, verifiquei que ainda não fora realizado o cálculo 

da pena.

Diante do exposto, DETERMINO:

1- Realiza-se o cálculo da pena;

2- INTIME-SE GILSIMAR SILVESTRE DE ANDRADE, para informar se possui 

condições financeiras de constituir advogado, devendo a informação ser 

certificada pelo senhor Oficial de Justiça. Caso não possua condições 

para a contratação, desde já NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ 

DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 22398/O, 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.

3- Dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como intime-se a defesa para 

manifestarem-se em relação ao cálculo da pena;

4- Após, à conclusão.

Cumpra expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39629 Nr: 636-65.2016.811.0052

 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
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 PARTE AUTORA: Narcizo Elias Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Lambari D' Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos sob o Código: 39629

Vistos em correição.

Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

COMINATÓRIO” proposta por NARCIZO ELIAS RIBEIRO, em desfavor de 

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D’OESTE/MT, ambos devidamente 

qualificados.

Entre um ato e outro, as partes entabularam um acordo, razão porque 

pugnaram pela homologação (ref.20).

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.

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/15. Todavia, 

suspendo a exigibilidade em relação ao autor, visto que beneficiário da 

Justiça Gratuita e quanto ao Requerido, nos termos da Lei de 

n.9.289/1996.

Cancele-se a solenidade anteriormente designada.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42080 Nr: 2071-74.2016.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Barreto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de 

Mato Grosso LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:21711

 Vistos em correição.

Cuida-se de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” ajuizada por MARCELO 

BARRETO DE SOUZA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉTIDO 

SICREDI - NOROESTE DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com o fito de alterar cláusulas, declarar nulidades 

e extinguir parcialmente a execução à qual esta demanda fora distribuída 

por dependência.

Entre um ato e outro, o embargante requereu a extinção do presente feito, 

vez que fora realizado acordo nos autos principais (nº 

1566-83.2016.811.0052) conforme ref. 18.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

A parte autora perseguia a revisão de cláusulas contratuais, declarar 

nulidades bem como extinguir parcialmente os autos de execução 

principal. Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF – 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE E 

UTILIDADE DA DEMANDA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – 

ACORDO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

DE CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO OU DESISTÊNCIA DO CRÉDITO 

BUSCADO EM DESFAVOR DE TERCEIROS – PRELIMINARES REJEITADAS – 

MÉRITO – ARRESTO DE CRÉDITO – AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO 

ONUS DE COMPROVAR QUE A DÍVIDA ENCONTRAVA-SE ADIMPLIDA – 

PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA EM CONSONÂNCIA 

A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSOS 

DESPROVIDOS. Em consonância ao princípio “pas de nullité sans grief”, 

não se declara nulidade do ato quando ausente o prejuízo para a parte. 

Não há se falar em falta do interesse de agir do Embargante, uma vez que 

a ação mostrava-se necessária à pretensão de afastar a constrição que 

recaia sobre seus bens, tratando-se o provimento jurisdicional útil ao 

demandante, melhorando a sua situação jurídica. Não obstante tenha sido 

firmado acordo entre Exequente e Executado, não perde o objeto os 

embargos de terceiro, uma vez que o pactuado na ação de execução não 

afastou a constrição de bens deferida em desfavor do Embargante. 

Demonstrado pelo Embargante por meio de recibos e de instrumento 

particular de confissão de dívida, que houve a quitação do débito existente 

junto ao Executado, a procedência dos Embargos de Terceiro se tratava 

de medida cogente, afastando-se a constrição do crédito determinada nos 

autos da ação de execução. Os honorários advocatícios não comportam 

majoração quando fixados em consonância aos critérios estabelecidos em 

lei e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão 

jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento 

implícito).”(Ap 179964/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)” (negritos nossos)

“EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ACORDO – AVALISTAS - 

SATISFAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – PERDA DO 

OBJETO DOS EMBARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.

Diante do pagamento da dívida, alvo da execução principal, a ação de 

embargos à execução perde o seu objeto. (Ap 108272/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017)” 

(negritos nossos)

Assim, verifico que a presente demanda dispõe de perda superveniente 

do objeto, eis que o autor, após a propositura da ação transigiu 

extrajudicialmente, logo não há razão para prosseguimento do feito.

Como bem leciona o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“As condições da ação devem ser analisadas no momento do julgamento 

da demanda, e não no da sua propositura. Significa dizer que, presentes 

as condições da ação no momento de propositura, se por fato 

superveniente desaparecer uma delas, será caso de extinção por 

carência superveniente de ação.” (Manual de Direito Processual Civil, 2ª 

edição, Ed. Método, São Paulo, 2010, p.470).

Sem delongas desnecessárias, ante a perda do objeto da demanda, a 

extinção da ação sem resolução do mérito se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, NCPC.

Sem custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38906 Nr: 322-22.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucival Mazete Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - 

OAB:19284

 Processo número 322-22.2016.811.0052 – Código 38906

Vistos em correição.

Na toada do ofício 55/2018-3º Sec. Crim., recebido via malote digital, 

DETERMINO seja feita a remessa da cópia da mídia audiovisual referente à 

audiência de instrução e julgamento destes autos, contendo os registros 

da oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.
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 Ademais, INTIME-SE o advogado do réu para que apresente as razões 

recursais, já que exarada esta vontade por seu cliente, e após, VISTA ao 

Ministério Público para as devidas contrarrazões.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a MÁXIMA URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47195 Nr: 5906-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Curvello das Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo da Silva Ferrari - 

OAB:21828

 Autos n. 5906-08.2016.811.0052 (Código: 47195)

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de JURACY CURVELLO DAS FLORES, 

condenado pela prática do crime descrito/capitulado no artigo 306 da Lei n. 

9.503/97 e artigo 333 do Código Penal e pena imposta de 02 anos de 

reclusão, 06 meses de detenção, 30 dias de multa e 02 meses de 

proibição de dirigir veículo automotor, substituídas por duas penas 

restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim 

de semana).

 Desse modo, DETERMINO que, em sendo necessário, realize o cálculo da 

pena pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, de 

utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício 

Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ, e, para ciência e manifestação no prazo de 

5 (cinco) dias, remeta os autos ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) 

Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, 

representante do Ministério Público, que figura/atua como custos 

legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a 

fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 

257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se dará com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.

Registre-se que acaso o apenado seja assistido pela DPE, há certidão 

informando a suspensão do expediente da Defensoria Pública militante 

nesta comarca desde a data do dia primeiro de setembro de dois mil e 

dezessete (01/09/2017), em razão da Portaria de nº 779/2017DPG, na qual 

informa através do seu representante geral, Silvio Jeferson de Santana 

que os núcleos em cumulação padecem de insuficiência econômica, 

inviabilizando suas manutenções/ custeios e consequentemente, as 

apresentações de defesas/memoriais de seus assistidos/réus.

 Desse modo, DETERMINO que a Secretaria de Vara certifique acerca da 

hipossuficiência do réu e após, sendo certo que atualmente não há 

Defensor Público respondendo na Comarca, ou melhor, não há qualquer 

núcleo instituído, na forma prevista pelo artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem 

como em atendimento ao disposto no art. 298 e ss, CNGC. – Da Nomeação 

de Defensor Dativo -, nomeio o(a) Dr (a). RODRIGO DA SILVA FERRARI, 

OAB/MT n. 21.828, para que atue como advogado nessa ação e, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução 

n. 96/2007 – OAB/MT -, arbitro honorários devidos ao profissional pelo 

Estado de Mato Grosso, considerando que é dever prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal e que o advogado que regularmente 

cumpre esse munus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho 

realizado - art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94 -, no equivalente a 01 URH, 

convertido nessa data, cuja certidão para pagamento/execução será 

expedida quando da conclusão dos serviços de advocacia no feito.

Por fim, DETERMINO que intime o(a) advogado(a) suso, informando-o(a) da 

nomeação e para se manifeste, por escrito, nos termos do executivo, bem 

como cientifique a parte ré indicada disso e esclareça que a “prestação de 

assistência judiciária, nesses termos é totalmente gratuita, sendo vedado 

ao Defensor Dativo cobrar do assistido os honorários advocatícios, taxas, 

custas ou emolumentos” – CNGC, art. 304.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47764 Nr: 2845-70.2017.811.0052

 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: Ana Maria Ferreira de Souza, Edmar Coelho Basto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .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, razão por que DECRETO o divórcio das partes, 

com o qual DECLARO rompido o vínculo matrimonial, JULGANDO EXTINTO 

o presente feito com resolução de mérito.A demandante retornará a usar o 

nome de solteira, qual seja, “ANA MARIA FERREIRA”.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, Transitada em julgado a sentença, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação ao Cartório de registro 

civil competente, ARQUIVANDO-SE, por conseguinte, o vertente 

feito.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49740 Nr: 90-39.2018.811.0052

 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: Ana Maria de Sousa, WdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:OAB-MT 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 90-39.2018.811.0052 (Código: 49740)

Vistos em correição.

Tendo em vista que há informações nos autos de que houve homologação 

de acordo judicial acerca dos alimentos (processo de código 9535), e que 

tal pronunciamento constitui titulo executivo judicial passível de execução, 

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

com fundamento nos artigos 10 e 321 do CPC, esclareça a este juízo se o 

que se busca com a presente demanda é a aplicação do artigo 505, I, do 

CPC ou Execução do Título Judicial anexado aos autos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 71689 Nr: 656-82.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odjarma Jesus de Almeida, Jucival Claro da 

Silva, Luan Antoniel da Cruz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:OAB/MT 11.190, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 Vistos e etc...

Considerando que o presente magistrado foi promovido para a 2° vara da 

comarca de Canarana e que não existe previsão de quando a comarca de 

Rosário Oeste terá um novo juiz, entendo por bem revogar a prisão 

domiciliar do requerido Odjarma Jesus de Almeida, pois o mesmo não pode 

ter sua liberdade segredada indefinidamente.

Nesses termos, revogo a prisão domiciliar do requerido Odjarma Jesus de 

Almeida, devendo o mesmo ser totalmente posto em liberdade até 

ulteriores deliberações do próximo juiz titular de Rosário Oeste.

Ciência ao Ministério Público.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 758 de 788



Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Por medida de celeridade sirva a presente decisão como alvará de soltura 

e como qualquer documento necessário ao seu cumprimento.

Após as diligências de praxe, vistas a defesa para alegações finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 76099 Nr: 3025-49.2017.811.0032

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA DORMIVIL DE SOUZA, Cpf: 

01520312199, Rg: 1773819-9, Filiação: Fauze Ferreira de Almeida e 

Josefina Dormivil de Souza, data de nascimento: 05/10/1986, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, servidora pública, Telefone 

65-9647-4780. atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: O presente Edital foi realizado de acordo com o BOPM 

n°2017.294442, informado pela Delegacia de Polícia Civil de Rosário 

Oeste-MT, acerca de um PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS da 

vítima: FERNANDA DORMIVIL DE SOUZA, visando a garantia da 

integridade física e moral da vítima, que no dia 03/09/2017, às 14:57 hrs, a 

Guarnição da Polícia foi acionada pela vítima devido o suspeito GEVERSON 

FONSECA ALVES ter invadido sua residência e agrediu a mesma, por não 

aceitar o fim do relacionamento entre ambos, a Policia foi dar suporte a 

vítima, onde constatou o fato e fez a detenção, encaminhando o suspeito 

à Delegacia de Polícia Civil para as providências, relataram ainda que o 

suspeito foi entregue a PJC sem lesão corporal, porém a vítima apresentou 

vermelhidão nos braços causados pelo suspeito.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de requerimento de medidas 

protetivas aviado por FERNANDA DORMIVIL DE SOUZA em face das 

ameaças, em tese, perpetradas por seu ex-companheiro GEVERSON 

FONSECA ALVES. Consta dos autos boletim de ocorrência e 

discriminação das providências requeridas. Eis o necessário. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifica-se a presença de relação íntima de afeto entre 

as partes, amoldando-se, dessa forma, na figura subsumida no inc. I do 

art. 5º da Lei nº. 11.340/06. Assim, constatada a prática de violência 

doméstica, seja física ou moral, o Juiz poderá tomar as providências 

previstas no art. 22 da Lei n. 11. 340/2006. Neste sentido, sem adentrar ao 

mérito do processo, o que deve ser postergada ao feito respectivo, 

colhe-se que, analisando os termos de declarações, por medida de 

prudência e tendente a evitar consequências mais gravosas a ambas as 

partes, não há dúvidas de que devam ser adotadas algumas das medidas 

de proteção elencadas na Lei n. 11.340/2006, e o faço por reconhecer o 

caráter finalístico da norma respectiva, qual seja, o de criar mecanismos 

para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, "in casu", a 

vítima acima discriminada, o que caracteriza o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Nesse diapasão, DETERMINO que o suposto agressor 

se submeta às condutas preventivas a seguir elencadas, quais sejam: I) 

proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas do fato no limite mínimo de 200 (duzentos) metros de 

distância; II) proibição de contato com a ofendida e testemunhas, por 

qualquer meio de comunicação; III) Proibição de frequentar a casa e 

trabalho da vítima e de seus familiares e outros locais frequentados por 

essa; IV) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. Consigno 

que a não obediência das disposições acima transcritas ensejará ao 

respectivo transgressor as penas cabíveis, inclusive, a POSSIBILIDADE 

DE PRISÃO PREVENTIVA DO SUPOSTO AGRESSOR. Intime-se a vítima e o 

suposto agressor das medidas ora deferidas, VALENDO A PRESENTE 

COMO MANDADO, encaminhe-se cópia da qualificação na fase policial ao 

oficial de justiça para auxílio no cumprimento do seu mister. Ressalto que 

os artigos 19 e 27 da Lei n. 11.343/10 autorizam o requerimento da mulher 

em situação de violência doméstica, independentemente de estar 

acompanhada/representada por Advogado/Defensor Públ ico . 

Comunique-se ao Ministério Público para que adote as providências 

cabíveis. Expeça-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, Monalisi da Silva Costa , 

digitei.

Finalidade: Intimação da vítima acima qualificada do inteiro teor da decisão 

proferida nos autos.

Rosário Oeste, 02 de fevereiro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15597 Nr: 1046-72.2005.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Conceição da Silva Guia, Suzana Aparecida da 

Guia, Benedito Adão da Guia, Rubiney Benedito da Guia, Maria Rosa da 

Guia, Rodrigo Fernando da Guia, Gonsalito da Guia, José Conceição da 

Guia, Dorival Santana da Guia, Sueli Benedita da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - PROCURADOR FEDERAL DO INSS - - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária movida por RUFINO ADÃO DA GUIA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Comprovou-se, nestes autos, com a produção da pertinente certidão de 

óbito, a ocorrência do falecimento da parte autora.

Assim, falecido o autor no curso da lide, o processo deve prosseguir com 

a habilitação de seus herdeiros (RT 483/129). É nulo o processo no qual 

não foi dada oportunidade à sucessão da parte falecida no curso da ação 

(RT 508/202).

Isto posto, DEFIRO a habilitação dos herdeiros, conforme peticionado às 

fls. 140/142.

Promova-se a alteração do polo ativo da presente demanda.

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, CITE-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para se pronunciar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79081 Nr: 69-26.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO, Espólio de 

José Augusto Figueira Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente ao cumprimento 

do mandado no Bairro CENTRO, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79726 Nr: 359-41.2018.811.0032

 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: Guilherme Oliveira Felix de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTO FACCENDA 

GUIMARÃES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

AUTORA/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79741 Nr: 363-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro (?), a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, 

nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no 

site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do 

tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero 

único do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir 

as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais 

detalhes do sistema.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 06/2018/DF

O Doutor Alexandre Paulichi Chiovitti, MMº Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, no uso de suas atribuições 

legais... CONSIDERANDO que a Serventuária Marcela Rosa kolodziej, 

matrícula nº. 20994, Técnica Judiciária, Designada Gestora Judiciária 

desta Comarca, estará de férias no período de 15/02/2018 à 06/03/2018. 

RESOLVE: Artigo 1º – Designar ALBERTO DIAS DE ARAÚJO 

CAVALCANTE, mat., 32.568, Analista Judiciário, para exercer a função de 

Gestor Judiciário, referente ao período de 15.02.2018 a 06.03.2018. Artigo 

3º - Registre-se. Publique-se. Remeta-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos e Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Santo Antônio de Leverger-MT, 14 de fevereiro de 2018. Alexandre 

Paulichi Chiovitti Juiz de Direito.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 887-46.2017.811.0053

 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: AJBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLEN REGYNA PEREIRA DE 

ARRUDA - OAB:23823/O

 Vistos etc.

Diante da inércia da advogada dativa outrora constituída (ref. 35) 

desconstituo-a do cargo e determino a nomeação de novo causídico pela 

secretaria da vara, conforme orientação da Portaria n.º 62/2017-DF, a fim 

de dar prosseguimento ao feito.

Outrossim, defiro o pedido realizado pelo representante do Ministério 

Público em ref. 44, e designo nova audiência de mediação/conciliação para 

o dia 16/03/2018 às 10:00 horas.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72170 Nr: 714-90.2015.811.0053

 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: GVCC, JADCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a expedição do oficio de ref. 56, qual constou o nome do 

menor e os dados bancários para pagamento, certifique-se o trânsito em 

julgado, cumpridas todas as deliberações constantes nos autos e nada 

tendo sido requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE, COM BAIXA NA 

DISTRIBUIÇÃO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84495 Nr: 161-38.2018.811.0053

 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: ELIETE QUEIROZ DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não tendo a requerente condições econômico-financeiras para arcar com 

as custas processuais, defiro a gratuidade requerida, nos moldes da Lei 

1060/50 c/c art. 98 do CPC.

OFICIE-SE a Previdência Social, para que informe, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da existência de outros dependentes do ‘de cujus’ habilitados 

junto ao seu cadastro.

OFICIE-SE, ainda, à Caixa Econômica Federal - CEF para que informe, no 

mesmo prazo, a existência de eventual saldo de FGTS, PIS/PASEP e 

conta(s) bancária(s) depositados em favor do ‘de cujus’.

CONSIGNE-SE nos ofícios a qualificação completa do falecido, inclusive 

aquelas atinentes ao trabalhador, fazendo-se acompanhar de cópias dos 

cartões bancários (se existentes), documento de identidade e certidão de 

óbito do falecido.

Aportando ao feito as respostas aos ofícios expedidos, conceda-se vista 

do feito ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84500 Nr: 162-23.2018.811.0053

 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: TLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comprovada documentalmente a filiação entre os menores e o Requerido, 

FIXO, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, ALIMENTOS PROVISÓRIOS, 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente - à escassez de prova 

quanto aos ganhos do demandado -, que atualmente correspondente à R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir 

da citação, devendo ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês 

diretamente a genitora do menor, mediante recibo ou depósito em conta 

bancária a ser informada pela representante legal do infante.
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Previamente à análise do pedido de guarda provisória, considerando a 

informação de que o menor já se encontra sob a guarda de fato da 

genitora, reputo, pois, necessário, ouvir a parte contrária, para melhor 

apreciação do caso.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06/03/2018 às 

12:00 horas.

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC).

 Com

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84556 Nr: 184-81.2018.811.0053

 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: FAUSTINO PETRONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 

Concomitantemente, CITE-SE a parte Ré, para, querendo, responder a 

presente ação (art. 335 c/c 183 do CPC/2015). Com a apresentação 

oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC/2015), dê-se vista à parte 

Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC/2015). Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Após, conclusos para 

decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC/2015) ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC/2015).Defiro a 

prioridade na tramitação, eis que a parte Autora é pessoa idosa, bem 

como os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC.Intime-se a parte autora por seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84595 Nr: 199-50.2018.811.0053

 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: FCDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comprovada documentalmente a filiação entre os menores e o Requerido, 

FIXO, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, ALIMENTOS PROVISÓRIOS, 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente - à escassez de prova 

quanto aos ganhos do demandado -, que atualmente correspondente à R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir 

da citação, devendo ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês 

diretamente a genitora dos menores, mediante recibo ou depósito em conta 

bancária a ser informada pela representante legal da infante.

Previamente à análise do pedido de guarda provisória, considerando que 

os menores já se encontram sob a guarda de fato da genitora, reputo, 

pois, necessário, ouvir a parte contrária, para melhor apreciação do caso.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 13/03/2018 às 

10:30 horas.

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC).

 Com fulcro ar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78544 Nr: 1693-18.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA LARA, HÉLIO GOMES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833/MT

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso para: (I) CONDENAR o acusado Fabio da Silva Lara, qualificado 

nos autos, como incurso na sanção art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal e art. 244-B do ECA, nos termos do art. 69 do Código Penal, à pena 

de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multas estes fixados no mínimo legal; e, (II) CONDENAR o acusado 

Helio Gomes dos Santos, qualificado nos autos, como incurso na sanção 

do art. 12 da lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multas, estes fixados no piso legal. Outrossim, ABSOLVO o acusado 

Fabio da Silva Lara da imputação do art. 14 da lei 10.826/03, ante a 

aplicação do princípio da consunção, à luz do art. art. 386, inc. III, do CPP; 

e, o acusado Helio Gomes dos Santos da imputação do art. 180 do Código 

Penal, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81834 Nr: 1186-23.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Carlos Roberto Luciano, apresentada por 

meio de Advogado Dativo, ocasião em que optaram por apresentar defesa 

em termos genéricos, deixando para apreciar o mérito da questão durante 

o processo.

O presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição sumária 

(art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de abril de 2018, às 13h30min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, o Defensor Dativo (DJE), o réu e as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 761 de 788



testemunhas arroladas.

REQUISITEM-SE o acusado preso e as testemunhas, que são Policiais 

Rodoviários Federais.

Cumpra-se, servindo cópia deste despacho como mandado e ofício 

requisitório.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84534 Nr: 176-07.2018.811.0053

 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: JADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 13/03/2018 às 

11:00 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a 

prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º 

do Código de Processo Civil.Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79160 Nr: 58-65.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, KATIA SABRINA SANTIAGO 

GUIMARAES - OAB:15620

 OFICIO INFORMANDO DATA DE AUDIENCIA EM CP - DEODAPOLIS -MS - 

PARA OITIVA DA VITIMA EDELAINE CRISTINA CONCEIÇÃO MARTINEZ - 

28.02.2018 - 15:45 Correspondência 2 Cod. Rastreabilidade UO Remetente 

Motivo de Envio Email Remetente Data Envio

 1 - OFICIO.pdf

 81220181151631 Vara Única de Deodápolis (TJMS) Para conhecimento.

 eliane.regina@tjms.jus.br 06/02/2018 16:50:36

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-08.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NAMIR DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-20.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA DE BULHOES 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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-57.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELI FRANCISCO ALVES (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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-04.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR CLAUDIO PIRES TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-26.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE FLAVIA PINHEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-90.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELEN DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-11.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PINTO DO NASCIMENTO 84000570153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-75.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CAPELAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-57.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON FONSECA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-85.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MARQUES HENNEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-74.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO AFONSO ENIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-88.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA ALMEIDA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-29.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR SANTA ANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-16.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE YNGRID AMORIM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)
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Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos, bem como, que 

apresente, se assim quiser, no prazo legal, as contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto. Santo Antônio do Leverger, 18 de fevereiro de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75277 Nr: 94-52.2017.811.0039

 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: LÚCIA RICCI LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...., DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC, 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade; 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 17h:00min. Cientifiquem-se as 

partes de 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, informando-as de que 

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, 16 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78798 Nr: 1671-65.2017.811.0039

 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: DONIZETI DIOGO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

- OAB:15675/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 ..il, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade; 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. No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão. Deste modo, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 28 (vinte 

e oito) de junho de 2018, às 13h00min. Cientifiquem-se as partes de 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, informando-as de que 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, 16 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85179 Nr: 230-15.2018.811.0039

 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: ANTÔNIA DA COSTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.....Sustenta em apertada síntese que, possui 62 (sessenta e dois) 

anos de idadee durante boa parte da sua vida, exerceu atividade rural 

junto com a sua família, em regime de economia familiar, cultivando lavoura 

para subsistência.Narrou que após casar-se, houve alternações entre o 

labor urbano e rural.Requer que seja julgada totalmente procedente a 

presente ação para que seja condenada a parte requerida a fornecer o 

benefício de aposentadoria por idade hibrida em favor da parte 

autoraJuntou os documentos.É o breve relato. Decido.Da assistência 

judiciária gratuita.Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu 

ver a parte autora comprovou no presente momento não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família mormente por não possuir renda mensal fixa 

conforme documentos acostados aos autos.Da necessidade de 

designação de audiência de conciliação e mediação.Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Cite-se 

e intimem-se a Autarquia Requerida, para, querendo, manifestar em 05 

(cinco) dias [218,§1º c/c art. 183 ambos do CPC] se tem interesse na 

designação de audiência de conciliação e mediação.Acaso manifeste que 

tem interesse na designação de audiência de conciliação e mediação, 

voltem-me conclusos para designação. Na mesma oportunidade, acaso 

manifeste desinteresse na referida audiência deverá a mesma apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Defiro a prioridade na 

tramitação processual nos moldes do Art. 538, III, C.N.G.C.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de 

fevereiro de 2017.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80614 Nr: 2658-04.2017.811.0039

 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: MELVINA SOUZA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .......DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade.Por oportuno, DEFIRO o pleito de 

requerimento de produção de prova testemunhal para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.Em 

continuidade, INDEFIRO o requerimento de depoimento pessoal, por 

entender que este em nada contribuirá para o esclarecimento da questão. 

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28 (vinte e oito) de maio de 2018, às 13h: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, cientificando-as de que 

detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol testemunhal, 

devendo ser observado o previsto no artigo 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.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75118 Nr: 28-72.2017.811.0039

 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: OLINA RIBEIRO SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 ...DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades 

rurícolas;2)Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente 

preencheu todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de 

aposentadoria rural por idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da 

seguinte maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu 

atividade rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente 

não preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o 

benefício de aposentadoria rural por idade; 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. No tocante ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, 

pois tenho que este em nada contribuirá para o esclarecimento da 

questão. Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 (vinte e oito) de junho de 2018, às 13h20min. 

Cientifiquem-se as partes informando-as de que 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, 16 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84939 Nr: 143-59.2018.811.0039

 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: PEDRO CARNIELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... Decido.Da assistência judiciária gratuita.Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, observo que a parte autora comprovou no 

presente momento não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, sobretudo pelo 

fato de o requerente não possuir renda fixa.Da tutela de urgência.Com 

relação ao pedido de tutela de urgência, entendo que não restaram 

demonstrados o preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do CPC), 

não sendo possível averiguar “prima facie” o “fumus boni juris” do direito 

da parte autora, recomendando-se, assim, que se aguarde o contraditório. 

Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do requerente, ao 

menos nessa fase processual, bem como não está comprovada a 

existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Observe-se, 

outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a existência de 

prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o caso dos 

autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do CPC, não 

está provado de forma irrefutável, havendo necessidade de melhor 

elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da 

tutela de urgência, em especial por ser imprescindível garantir o direito do 

contraditório. INDEFIRO, pois o pedido, sendo certo que a tutela, na forma 

do artigo 296, do Código de Processo Civil, poderá ser apreciada e 

modificada a qualquer tempo. Da necessidade de designação de audiência 

de conciliação e mediação.Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.Cite-se a autarquia requerida mediante remessa 

eletrônica dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário.Intimem-se.16 de 

fevereiro de 2017.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10874 Nr: 326-84.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FREIRE SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, HAMILTON RUFO JÚNIOR - OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ O. DE 

OLIV. - Procur. Fed/INSS-MT - OAB:MT-3650

 AUTOS Nº 326-84.2005.811.0039

CÓDIGO 10874

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARIA LÚCIA 

FREIRE SANCHES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvarás de Autorização de pagamento às fls. 239/240.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 241.

É o breve relato.
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Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 239/240, bem como a manifestação de fl. 

241, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

 Publique-se.

Intime-se.

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.: 54297 Nr: 2062-59.2013.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVILSON DE SOUZA GOMES, MARCOS 

GABRIEL HANSEN, IVANILDO SONEMBERG, OSCAR AGOSTINHO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078, CHARLES KLEBER 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 15.876, JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:18566/O, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 Ex positis, com espeque no art. 107, I, do Código Penal c/c art. 62 do 

Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBLIDADE do acusado 

IVANILDO SONEMBERG, em virtude de sua morte (fl. 251). Com o trânsito 

em julgado, cumpra-se cabalmente as comunicações constantes no art. 

974, da CNGC/MT. Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDVILSON DE 

SOUZA, devidamente qualificado, quanto aos crimes descritos nos arts. 

168, §1º, inc. III e 171, §2º, inc. V, ambos do Código Penal. Por estas 

razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE dos acusados OSCAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA, 

MARCOS GABRIEL HANSEM, devidamente qualificados, do crime descrito 

no art. 171, §2º, inc. V, do Código Penal. Ante o exposto, com fulcro no 

art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

EDVILSON DE SOUZA GOMES, já qualificado, quanto ao delito tipificado no 

art. 340, caput, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constantes no art. 965 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade, e retificações necessárias. Recolham-se 

eventuais mandados de prisão expedidos. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. C. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26151 Nr: 1769-60.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GRAÇA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 AUTOS Nº 1769-60.2011.811.0039

CÓDIGO 26151

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARIA DA 

GRAÇA CARDOSO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvarás de Autorização de pagamento às fls. 166/167.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 168.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 166/167, bem como a manifestação de fl. 

168, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102646 Nr: 2938-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HOLANDA PEREIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Certifico que em consulta ao site do TJMT verifiquei que a carta precatória 

expedida para a Comarca de Cuiabá com a finalidade de interrogatório do 

acusado Edson foi distribuída sob o código 501932 e possui audiência 

designada para o dia 13/03/2018 às 14:30 horas na Terceira Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102646 Nr: 2938-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HOLANDA PEREIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Intimação da parte Requerida, na pessoa do seu advogado para que se 

manifeste acerca das imagens juntadas no processo pela Polícia Militar, 

conforme decisão de ref. 73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103065 Nr: 3164-57.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUINHO JOSÉ DE MORAES, LORISVAL 

BARBOSA LIMA, JOÃO CARLOS MARQUES, LEONARDO FRANCISCO 

MACEDO, JOSÉ DA COSTA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT, HUDSON LUIZ - OAB:, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:3493/O, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O, RODRIGO MICHELS DE 
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OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Certifico que nesta data entrei em contato com o Servidor Bruno da 

Central de Distribuição da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT 

que me informou que a CP expedida para intimação do acusado José da 

Costa Marques Filho (Ref. 138), foi distribuída sob o Código 72664 e que 

ela se encontra na Central de Mandados. Certifico que resta somente a 

apresentação de memoriais do acusado José da Costa Marques Filho para 

conclusão do processo para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107773 Nr: 618-92.2018.811.0078

 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: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S AGRO TRANSPORTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Emende a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a fim de comprovar a mora do requerido, visto que o 

intrumento de protesto encontra-se inelegível, sem comprovação de 

entregga, bem como o AR nas condições que fora juntado impede a 

análise do efetivo recebimento.

Escoado o prazo, conclusos.

Intimem-se

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100063 Nr: 1692-21.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARTINS BARBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA - OAB:16917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios serão reduzidos pela metade.Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de 

Processo Civil (art. 915 do CPC).Alternativamente, no lugar dos embargos, 

mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá 

ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao 

mês.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.O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta 

Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros 

processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial.Por fim, registre-se 

que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento 

das respectivas taxas, o exequente poderá requerer diretamente à 

Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização.Intime-se.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: 1000036-75.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 26/03/2018 16:20 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.: 29743 Nr: 1921-30.2017.811.0094

 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: RONILDO JOSÉ CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Biffi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYANE INACIO PARREIRA - 

OAB:20241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte embargante, para querendo, impugnar à Contestação apresentada, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2658 Nr: 647-51.2005.811.0094

 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: Jorge Rady de Almeida, Jorge Rady de Almeida Júnior, 

Maria do Carmo Bitetti Rady de Almeida, Auricélio Thomaz de Andrade 

Rocha, Marina Apparecida Vaz Porto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aneli Soligo Zubler, Ciro Lauschner, Benedita 

Figueiredo Silva, Estado de Mato Grosso, Daniel Vilmar Bess, Real Brasil 

Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Policarpo de Souza - 

OAB:47149-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Melgarejo 

de Vargas - OAB:6632A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

requerida, para manifestar acerca das petições dos peritos de fls. 

1506/1510.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24041 Nr: 563-98.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diehks Alessandro Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc. Considerando o aporte do endereço da testemunha Rogério 

dos Santos, designo audiência de instrução para o dia 20 de Março de 

2018, às 13h30min, para sua inquirição. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 767 de 788



Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16839 Nr: 29-30.2006.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacy do Carmo Amaral, Daniel José Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taiana Castrillon Dionello - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, KÉSSIA NAYANNE AMARAL MATOS - 

OAB:19561/O

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo 

representante do Parquet contra Daniel José Rosa, já qualificado nos 

autos em epígrafe, como incurso na prática do crime previsto no artigo 

155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado); e contra 

Joacy do Carmo Amaral, já qualificado nos autos em epígrafe, como 

incurso nas práticas dos crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos III e 

IV, do Código Penal (furto qualificado) e no artigo 333, caput, do mesmo 

diploma legal (corrupção ativa).

1º fato – A denúncia narra que no dia 05 de janeiro de 2006, por volta das 

2h, em frente ao estabelecimento “Auto Elétrica Brasil”, nesta cidade de 

Tapurah/MT, os denunciados Daniel José Rosa e Joacy do Carmo Amaral, 

em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios, utilizando-se de 

uma chave falsa (chave “mixa”), subtraíram, para si ou para outrem, coisa 

alheia móvel consistente em uma camionete Ford, modelo F-1000S, ano 

1989, cor cinza, a diesel, de placa JKZ-5149 de Tapurah/MT, pertencente 

à vítima Darci Pedro Cozer.

2º fato – Narra também que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar 

acima delineadas o denunciado Joacy do Carmo Amaral ofereceu 

vantagem indevida consistente na entrega da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) ao Cabo da Polícia Militar Geraldo Arquaz Neto, com o 

intuito de determina-lo a omitir ou retardar ato de ofício consistente na sua 

prisão em flagrante.

Destaca-se do histórico processual:

Em 27 de janeiro de 2006 a denúncia foi recebida (fl. 100).

O acusado Daniel foi devidamente citado (fl. 224) e interrogado (fl. 227).

A vítima foi ouvida em Juízo (fls. 290/291).

O acusado Joacy foi devidamente citado (fl. 372) e interrogado (fls. 

374/375), apresentado defesa prévia em que negou os fatos imputados 

(fls. 376/378).

O acusado Daniel apresentou defesa prévia negando os fatos 

genericamente (fl. 387).

As testemunhas PM Geraldo Arquaz Neto e PM Maximiliano Ferreira da 

Silva foram inquiridas às fls. 435/437.

A acusação apresentou alegações finais pugnando pela condenação dos 

acusados (fls. 481/487).

O acusado Daniel apresentou alegações finais pugnando por sua 

absolvição, afirmando que a autoria delitiva não restou comprovada, e, 

subsidiariamente, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal e 

exclusão das qualificadoras (fls. 493/496).

O acusado Joacy apresentou alegações finais pugnando por sua 

absolvição, afirmando que a autoria delitiva não restou comprovada, e, 

subsidiariamente, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal e 

exclusão das qualificadoras (fls. 507/512).

Vieram os autos conclusos para análise de mérito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Conforme alhures relatado, cuida-se de Ação Penal Pública Incondicionada 

movia pelo Parquet em face de Daniel e Joacy imputando-lhes a prática do 

crime previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto 

qualificado) e, exclusivamente ao réu Joacy, a prática do crime previsto no 

artigo 333, caput, também do Código Penal (corrupção ativa).

Sem mais delongas, passamos à análise do mérito:

1º fato (furto qualificado) - Daniel e Joacy:

Materialidade delitiva:

Verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se estampada.

Compulsando os autos e analisando o acervo probatório, podemos 

destacar o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 10), o Boletim de 

Ocorrência de fl. 14, o Auto de Apreensão (fl. 19), o Boletim de 

Ocorrência de fl. 28, além das declarações testemunhais colhidas, como 

provas que evidenciam a prática do crime de furto qualificado.

Autoria delitiva:

Já no tocante à autoria delitiva, verifica-se, pelas razões abaixo, que está 

comprovada e recaí sobre os acusados, já que as provas dos autos 

demonstram que os acusados foram presos na posse da res furtiva.

Com efeito, um dos policiais militares que apreendeu os acusados, o PM 

Geraldo Arquaz Neto, relatou em Juízo que recebeu informações de um 

borracheiro do posto “Ranchão” que dois veículos (um caminhonete e um 

“Gol”) haviam chegado ao local “em condições estranhas”. Assim, 

deslocou-se até o local, quando visualizou “os veículos parados e os 

réus, cada um dentro de um veículo, deitados”. Posteriormente, ligou para 

o destacamento da PM de Nova Mutum/MT, com o fim de chegar os dados 

da caminhonete, e foi informado que se tratava de produto de furto (fl. 

436).

Ademais, os réus não negam que no momento da prisão estavam na 

posse da res furtiva, sendo que Daniel disse que “estava dentro da 

camionete já dormindo, quando apareceram policiais” (fl. 227), ao passo 

que Joacy relatou que a sua prisão “se deu porque fora preso o Daniel 

com uma caminhonete” e, como ele estava com um veículo de Daniel, 

também foi preso (fl. 374).

De mais a mais, vale consignar que a posse lícita do veículo furtado não 

foi comprovada pelos réus nos autos.

Os acusados negam a prática do delito, apresentando versões distintas 

para tentar justificar a posse da res furtiva. Ademais, além de distintas, 

superficiais e desprovidas de lógica.

 Daniel contou que “estando em Cuiabá, parado, conheceu o corréu 

Joacy” que o convidou para “virem até a cidade de Tapurah, onde tinha 

que receber um dinheiro de um morador” (fl. 227).

Verifica-se que ele relata que não conhecia Joacy até o dia do convite 

para vim à Tapurah/MT, Cidade cerca de 450 km (quatrocentos e 

cinquenta quilômetros) distante de Cuiabá/MT.

É de se questionar o suposto convite de alguém completamente estranho 

para fazer uma viagem a uma Cidade distante com o fim de “receber um 

dinheiro de um morador”.

E continua: “chegando em Tapurah, o corréu Joacy deixou o interrogando 

numa lanchonete e disse que ia se avistar com o devedor, e não demorou 

muito, ele retornou, dizendo que já tinha feito o acerto; que o corréu Joacy 

disse que tinha entrado no acerto uma camionete”.

Observa-se que, de acordo com sua versão, ele nem se quer ajudou no 

recebimento do dinheiro, apenas permaneceu em uma lanchonete 

enquanto Joacy fazia o “recebimento”.

Novamente questiona-se, porque viajar com um desconhecido a uma 

cidade distante, com o fim de apenas “receber um dinheiro devido” e, 

ainda, chegando lá, ficar em uma lanchonete enquanto o desconhecido 

realiza o serviço “sozinho”?

Por outro lado, Joacy contou que conhece Daniel do final do ano que 

passou em Várzea Grande/MT e que foi em companhia dele “buscar o 

carro gol que ele dizia ser dele”.

Observa-se que é uma versão totalmente oposta à de Daniel e ainda mais 

desconexa com as provas dos autos.

Segundo ele, nesta Cidade eles buscaram o veículo “Gol”, não relatando 

se teriam vindo para cá na Caminhonete apreendida ou como chegaram a 

ter a posse dela.

Ademais, os réus foram presos cerca de 08 (oito) horas, apenas, depois 

da prática delitiva, o que não possibilitaria que eles viessem da Cidade de 

Cuiabá/MT na posse do bem, tivessem buscado o veículo “Gol” nessa 

Cidade e estivessem retornando à Cuiabá/MT, como relatou Joacy, por 

uma questão de tempo, em vista da distância dos Municípios.

Portanto, ambas as versões encontram-se sem firmeza e qualquer lógica, 

não possibilitando a justificação da posse lícita da res furtiva que não 

restou demonstrada nos autos.

Ainda, o egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense, em casos como 

esse, entende que a posse da res furtiva, logo após a subtração, faz 

presumir a culpa do possuidor, incumbindo a ele demonstrar a licitude da 

posse do bem.

Ademais, como vimos alhures, os réus não lograram êxito em justificar a 
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posse licita do bem furtado e nem se incumbiram da prova de tal posse.

Esse entendimento é verificado no julgado abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – 

CIÊNCIA DA TESTEMUNHA, EM JUÍZO, SOBRE DECLARAÇÕES 

PRESTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL – INVALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 

JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA INQUIRIÇÃO 

REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUTORIA E 

MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – INVERSÃO DO 

ONUS PROBANDI - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL. - Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das 

suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu 

depoimento judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, 

no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, 

tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação. - A prisão do 

acusado na posse da res furtiva faz presumir sua culpa pela subtração, 

impondo-lhe a obrigação de demonstrar a licitude da posse do objeto do 

crime. Logo, não comprovada sua exculpatória e satisfatoriamente 

demonstradas, a autoria e a materialidade do crime de furto simples por 

outros elementos probantes, impõe-se que seja mantida a condenação. 

(TJMT - Ap 160832/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (grifamos).

Sendo assim, pelas razões apresentadas e todos os demais elementos 

visualizados nos autos, verifico que a autoria delitiva é evidente e recaí 

sobre os réus Daniel e Joacy.

 Qualificadoras:

No tocante à qualificadora prevista no inciso III do §4º do artigo 155 do 

Código Penal (emprego de chave falsa), tenho que não restou 

demonstrada a sua incidência no caso em apreço.

Observa-se que as provas dos autos são fracas para verificar se o furto 

ocorreu com emprego de chave falsa.

Em que pese a apreensão de “chave mixa” em poder dos réus (conforme 

auto de fl. 19), ferramenta hábil à configuração da presente qualificadora, 

não demonstrou-se se fora ou não usada na prática delitiva, não havendo 

sequer indicação do local onde a chave fora encontrada, nem 

constatação se usada para abrir a porta e lograr acesso ao interior do 

veículo ou se para acionar o motor.

Ademais, quando ouvida em Juízo, a vítima do delito afirmou que a porta do 

veículo estava apenas encostada, pois a tranca estaria estragada (fl. 

291).

Assim, embora pudéssemos presumir que a chave fora utilizada 

diretamente na ignição do veículo, visto que os acusados, sem a chave 

original, conseguiram funcionar o motor, à míngua de provas não é 

possível fazer tal conclusão, devendo a qualificadora ser afastada.

Já no que diz respeito à qualificadora prevista no inciso IV do §4º do artigo 

155 do Código Penal (concurso de pessoas), tenho que restou 

demonstrada a sua incidência no caso em análise.

A letra da lei prevê que o crime de furto será qualificado quando “mediante 

concurso de duas ou mais pessoas”.

Assim, conforme já se demonstrou acima, está evidente que ambos os 

denunciados concorreram para a prática delitiva, visto que a autoria deles 

resta estampada nos autos.

Salientam-se as palavras de Cezar Roberto Bitencourt sobre a coautoria: 

“Coautoria é a realização conjunta, por mais de uma pessoa, de uma 

mesma infração penal” .

Nesta linha, observa-se que a realização em conjunta da mesma infração 

penal pelos dois denunciados é evidente, visto que ambos forma 

apreendidos na posse da res furtiva e, apesar de suas versões 

superficiais e sem lógica, relataram que combinaram entre si a vinda à 

Tapurah/MT e que vieram juntos, de forma que a incidência da 

qualificadora em apreço está estampada.

2º fato (Corrupção ativa) - Joacy:

Materialidade:

Verifica-se que a materialidade do crime em consideração encontra-se 

evidente.

O Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 10/13), o Boletim de Ocorrência 

(fl. 14), o Auto de Apreensão (fl. 19), além das declarações testemunhais 

colhidas, são provas que consubstanciam a prática do crime de corrupção 

ativa.

Autoria delitiva

 Igualmente, a autoria delitiva resta evidente.

As testemunhas policiais, participantes da apreensão do acusado, são 

uníssonas em afirmar que o acusado ofereceu dinheiro ao policial militar 

Geraldo Arquaz Neto no intuito de obstar sua prisão.

Com efeito, o PM Arquaz assim afirmou em Juízo: “era para deixá-los irem 

embora em troca de um ou dois cheques, de valores altos”.

Ademais, o PM Maximiliano Ferreira da Silva confirmou que os 

denunciados foram abordados por eles e “nesse momento ofereceram 

dinheiro aos policiais”.

Coadunam-se a essas declarações têm-se os cheques apreendidos em 

poder do acusado (auto de fl. 19), um no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) e outro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sendo assim, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva que recaí sobre 

o acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, pelas razões expostas e tudo mais constante nos autos, 

julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar 

Daniel José Rosa e Joacy do Carmo Amaral, devidamente qualificados nos 

autos, como incurso no crime descrito no artigo 155, §4º, inciso IV, do 

Código Penal, bem como para condenar Joacy do Carmo Amaral como 

incurso nas penas do crime descrito no artigo 333, caput, do Código Penal.

Aplicação da Pena:

Desse modo, passo a dosar individualmente a pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, inciso XLVI, da 

Constituição Federal.

1 - Acusado Daniel José Rosa:

A pena prevista para o delito em questão é de 02 a 08 anos de reclusão e 

multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CP, denoto 

que o réu possui culpabilidade normal à espécie, não havendo em sua 

conduta um grau maior de reprovabilidade que extrapole a normal à sua 

conduta, assim nada tendo a se valorar. Quanto aos antecedentes, o réu 

possui maus antecedentes, conforme extrato de antecedentes criminais 

anexo, devendo se valorar. A conduta social é neutra, não havendo nada 

a se valorar. Quanto à personalidade do agente, não há elementos nos 

autos capazes de influir nesta circunstância. Os motivos do crime são 

normais à espécie, obtenção de lucro fácil. Quanto às circunstâncias e 

consequências do crime, nada tem a se valorar. Por fim, quanto ao 

comportamento da vítima, nada tem a se valorar.

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais conforme acima 

analisadas, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e ao pagamento de 20(trinta) dias-multa.

Encontra-se presente a agravante de reincidência (conforme folha de 

antecedentes criminais anexa), prevista no artigo 61, inciso I, do Código 

Penal, e, na ausência de atenuantes, passo a dosar a pena em 04 (quatro) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) 

dias-multa, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstancias ou 

causas capazes de alterar a pena.

Desta forma, em atenção à situação econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, atualizado na data da execução.

Por outro lado, levando em conta o tipo de pena prevista para o crime em 

apreço (reclusão), além de analisar as circunstâncias judiciais do réu (art. 

59, inciso III do CP), bem como o fato dele ser reincidente, fixo o regime 

semiaberto para o inicial cumprimento da pena, em concordância com o 

estabelecido no §3º do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, § 2º, “c”, e § 

3º, do Código Penal).

Por fim, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito mostra-se insuficiente, porquanto o réu não preenche os requisitos 

do artigo 44 do Código Penal, bem como incabível a substituição prevista 

no artigo 77 do CP.

2 - Acusado Joacy do Carmo Amaral:

Furto Qualificado:

A pena prevista para o delito em questão é de 02 a 08 anos de reclusão e 

multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CP, denoto 

que o réu possui culpabilidade normal à espécie, não havendo em sua 

conduta um grau maior de reprovabilidade que extrapole a normal à sua 

conduta, assim nada tendo a se valorar. Quanto aos antecedentes, o réu 

não possui maus antecedentes, conforme extrato de antecedentes 

criminais anexo, nada tendo a se valorar. A conduta social é neutra, não 

havendo nada a se valorar. Quanto à personalidade do agente, não há 

elementos nos autos capazes de influir nesta circunstância. Os motivos 
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do crime são normais à espécie, obtenção de lucro fácil. Quanto às 

circunstâncias e consequências do crime, nada tem a se valorar. Por fim, 

quanto ao comportamento da vítima, nada tem a se valorar.

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais conforme acima 

analisadas, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento 

de 10 (dez) dias-multa.

Encontra-se presente a agravante de reincidência (conforme folha de 

antecedentes criminais anexa), prevista no artigo 61, inciso I, do Código 

Penal, e, na ausência de atenuantes, passo a dosar a pena em 04 (quatro) 

anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a qual torno 

definitiva à mingua de outras circunstancias ou causas capazes de alterar 

a pena.

Corrupção Ativa:

A pena prevista para o delito em questão é de 02 a 12 anos de reclusão e 

multa.

De acordo com as circunstâncias judiciais analisadas no crime acima, 

partindo do mínimo legal, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 

pagamento de 10 (vinte) dias-multa.

Encontra-se presente a agravante de reincidência (conforme folha de 

antecedentes criminais anexa), prevista no artigo 61, inciso I, do Código 

Penal, e, na ausência de atenuantes, passo a dosar a pena em 04 (quatro) 

anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a qual torno 

definitiva à mingua de outras circunstancias ou causas capazes de alterar 

a pena.

Concurso material:

Sendo aplicável a regra do artigo 69 do Código Penal ao caso em apreço, 

devendo as penas serem aplicadas cumulativamente, torno a pena 

definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) 

dias-multa.

Desta forma, em atenção à situação econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, atualizado na data da execução.

Por outro lado, levando em conta o tipo de pena prevista para o crime em 

apreço (reclusão), além de analisar as circunstâncias judiciais do réu (art. 

59, inciso III do CP), bem como o fato dele ser reincidente, fixo o regime 

fechado para o inicial cumprimento da pena, em concordância com o 

estabelecido no §3º do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, § 2º, “c”, e § 

3º, do Código Penal).

Providências finais:

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 

15, inciso III, da CF.

Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, inclusive ao 

INFOSEG, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as 

anotações pertinentes.

Intimem-se os réus para o pagamento da pena de multa em 10 dias, 

conforme dispõe o artigo 50 do CP.

Observe-se a detração penal, nos termos do art. 42, Código Penal.

Condeno o réu Joacy do Carmo Amaral ao pagamento das custas e 

despesas processuais, vez que assistido por patrono por ele constituído.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Publique-se. Intime-se.

 Arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 25 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27036 Nr: 58-70.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro dos Reis Mota, Diego Fernando Silva 

Soares, Rafael Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B, Carmem Cristina Garbossa - OAB:MT 7389

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências do 

edifício do Fórum, sob a direção do Excelentíssimo Juiz de Direito FABIO 

PETENGILL, foram apregoadas as partes e declarada aberta a audiência 

nos autos da Ação Penal nº 58-70.2012.811.0108, às 13h30min.

 Presentes ao ato, o Promotor de Justiça, Dr. Paulo José do Amaral 

Jarosiski e o Defensor Público, Dr. Nicolás Andrés Vico Sierra. Ausentes 

os réus, Leandro dos Reis Mota, Rafael Bispo de Oliveira e Diego 

Fernando Silva Soares, bem como as testemunhas arroladas na denúncia 

e corroboradas nas defesas preliminares, todos porque não localizados.

A DPE/MT registrou, desde logo, que não obstante representados pela 

defesa dativa, há discrepância nas versões (conflito de interesses) entre 

os réus Leandro dos Reis Mota e Rafael Bispo de Oliveira, com a narrativa 

trazida por Diego Fernando Silva Soares.

 O Ministério Público requereu vistas dos autos para indicação do 

endereço atualizado dos réus e das testemunhas.

A seguir, o MM. Juiz deliberou: “Diante da existência de conflito de 

interesses entre os réus, nomeio defensor dativo ao réu Diego Fernando 

para continuação da instrução processual, designando para representa-lo 

a causídica Ana Carolina Belleze, OAB/MT 9.601-B

Fixo o valor de 4,5 URH para remuneração dos trabalhos a serem 

executados pela causídica.

Dê-se vistas ao Parquet para indicação do endereço atualizado de réus e 

testemunhas. Quedando-se silente ou apresentado o paradeiro, conclusos 

para novas deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Nada mais. Dei por encerrado o presente termo, às 14h05min que, lido e 

achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes.

Fabio Petengill Paulo José do Amaral Jarosiski

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

 Nicolás Andres Vico Sierra

 Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25586 Nr: 190-64.2011.811.0108

 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 PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:MT-13844, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 

13461-A, Mabel Tibes da Silva - OAB:22.343-A, TIAGO MATHEUS 

SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A, Vinicius Diogo Schirmer De 

Paula - OAB:15079

 Nesse contexto, e havendo determinação judicial impassível de 

modificação nessa quadra procedimental, determino seja realizada prova 

pericial a fim de esclarecer se a degradação ambiental adveio da 

exploração seletiva da área ou de queimadas involuntárias, como afirmado 

pela demandada, nomeando como perito do juízo a empresa de consultoria 

Real Brasil Consultoria Ltda., que em seu portfólio de trabalho, apresenta 

prestação de serviços nesta área, por engenheiro ambiental devidamente 

licenciado a tanto.Intime-se o perito a apresentar proposta de honorários e 

fixar data da pericia, em 10 dias, comunicando as partes, a posteriori, a 

demandada inclusive para manifestar aquiescência e consequente 

pegamento dos honorários periciais, ou discordância justificada sobre os 

motivos da recusa.Publique-se.Cumpra-se, com urgência.Tapurah (MT), 19 

de fevereiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53388 Nr: 1275-12.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tirloni, Sirlei Teresinha Zuffo Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Processo n°: 1275-12.2016.811.0108 (Código 53388)

Exequente: Ovetril Óleos Vegetais Ltda

Executados: Marcos Tirloni e Outro

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020120/2/2018 Página 770 de 788



 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Julgado improcedente os embargos, dando seguimento ao feito, e, 

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/2015, 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.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

que promova o requerimento que entender pertinente para dar seguimento 

ao feito, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52595 Nr: 891-49.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. L. CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Odontológico Zottis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Processo n°: 891-49.2016.811.0108 (Código nº: 52595)EMBARGANTE: R. 

L. Construtora Ltda. ME EMBARGADO: Centro Odontológico Zottis 

Ltda.EMBARGOS À EXECUÇÃOVISTOS.Trata-se de embargos à 

execução, vertidos contra ação de execução de título extrajudicial 

proposta por Centro Odontológico Zottis Ltda. objetivando executar multa 

contratual por descumprimento de contrato de empreitada inadimplido pelo 

devedor.[...]Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção de 

legalidade que advém do título, rejeito os embargos e nego-lhes 

provimento, determinando o prosseguimento da execução.Custas e 

honorários sucumbenciais pelo embargante, os quais ficam arbitrados em 

10% do valor da dívida exequenda.Transitada em julgado a presente 

sentença, arquive-se.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Tapurah/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60809 Nr: 2880-56.2017.811.0108

 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: ANGELO MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krause & Krause Ltda - Me.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane de Faveri kirnev - 

OAB:MT 24103/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 razão porque recebo a petição inicial, posto que preenchidos os 

requisitos legais.De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática 

do diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo a análise da inicial.Da análise à peça de ingresso verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, razão pela qual a recebo 

em todos os seus termos.Cite-se o requerido para opor embargos à 

monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar 

o pagamento do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de 

custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC.Caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º).Às 

providências.Tapurah/MT, 15 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILLJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26313 Nr: 917-23.2011.811.0108

 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: ELI MARIA SIMON

 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:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Eli Maria Simon 

na Ação condenatória de concessão do benefício de aposentadoria por 

idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas 

processuais em razão do deferimento dos benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.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-se o 

necessário.Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61211 Nr: 3104-91.2017.811.0108

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Silva de Paiva, MHdPN, MHdPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Cardoso Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atento às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de 40% do salário mínimo vigente, 

atualmente R$ 381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta 

centavos), em virtude da prova do parentesco acostada aos autos, bem 

como pela ausência de provas das condições financeiras do requerido.O 

valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta a ser indicada pela genitora, ou quitado, mediante 

recebido, diretamente à genitora da menor, sendo devido a partir da 

citação do requerido. Designo audiência de conciliação para a data de 19 

de março de 2018, às 13h30min.Desse modo, cite-se o requerido para 

comparecer à audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, 

que em caso de frustração da composição, o prazo se inicia da audiência 

preliminar.Faça constar no mandado às advertências legais.Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na 

acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com 

as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à 

sua manutenção.Determino a realização de estudo psicossocial, a ser 

realizado pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias, na 

residência de ambas as partes.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 17 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61120 Nr: 3048-58.2017.811.0108

 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: VCSS, OMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karolina Pasko dos Santos 

Fonseca - OAB:23579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n°: 3048-58.2017.811.0108 (Código 61120)

Requerentes: Victoria Carolina Souza Santos e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação do acordo extrajudicial, firmado 

por Victoria Carolina Souza Santos e Otavio Marcos Kellner, qualificados 

nos autos em epígrafe, referente a guarda, alimentos e visitas do menor 

Enzo Gabriel dos Santos Kellner.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses do infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil/2015.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil/2015.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 17 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47303 Nr: 161-72.2015.811.0108

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Eduardo Faccina da Silva Palmas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, Jayme 

Ferreira da Fonseca Neto - OAB:SP0270628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 161-72.2015.811.0009 (Código nº: 47303)

REQUERENTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

REQUERIDO: Rubens Eduardo Faccina da Silva Palmas

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Conforme sentença prolatada às fls. 40, a presente ação foi extinta 

porque o autor não promoveu os atos e diligências que lhe competiam (art. 

485, III, CPC), nesses moldes, resta evidente o descabimento do pedido de 

extinção do feito por desistência, formulado pelo autor às fls. 41, razão 

porque indefiro-o.

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, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40499 Nr: 971-52.2012.811.0108

 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 Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ROBERTO MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 971-52.2012.811.0108 (Código nº: 40499)

REQUERENTE: Banco Safra S/A

REQUERIDO: Jair Roberto Moretto

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

A conclusão era desnecessária. Nos termos do artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil, intime-se o autor pessoalmente para se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52465 Nr: 819-62.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837/O

 “Compulsando os autos, denota-se a existência de pedido de adiamento 

do ato judicial, porque o signatário da peça afirmou que estaria em 

audiência noutra Comarca, no mesmo dia do ato aqui registrado, de 

proemio, assinale-se que a tramitação de ação penal tem prioridade sobre 

demandas de natureza cível que não estejam gravadas por excepcional 

proteção legal, e, portanto, não há de se adiar instrução processual penal, 

pura e simplesmente porque o causídico do réu tem outros compromissos 

profissionais, a priori. Doutra feita, no caso em tela, constata-se que o réu 

está sendo representado por dois advogados, igualmente habilitados a lhe 

defender (instrumento de mandato de fl. 64) e não há registro algum do 

porquê um deles não poderia comparecer ao ato, enquanto o outro cumpre 

as audiências noutros juízos.

O que é certo é que o pedido de adiamento da audiência não se justifica, 

razão porque indefiro o pedido de redesignação e não havendo 

comparecido o causídico nem o réu, decreto a revelia deste, ex vi do art. 

367 do CPP, bem como nomeio para o ato a advogada Geane Franchesca 

Monteiro, OAB/MT 24.393, para o ato, fixando o valor de 1.5 URH, nos 

moldes da Tabela da OAB/MT.

Oficie-se às Comarcas deprecadas, indagando da designação das 

audiências para colheita da prova instrutória, e retornando as missivas 

encerro a instrução e determino a abertura de vistas ao MPE e depois à 

defesa para apresentação das alegações finais. Os presentes saem 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61380 Nr: 54-23.2018.811.0108

 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: AFdS, ZRPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karolina Pasko dos Santos 

Fonseca - OAB:23579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Amauri 

Fernandes dos Santos e Zélia Rodrigues Pasko dos Santos para que 

produza os efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de 

averbação, junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo 

constar que a requerente voltará a usar o nome de solteira.Ciência ao 

Ministério Público.Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Tapurah/MT, 17 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61123 Nr: 3050-28.2017.811.0108

 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: HILTON MANOEL DA SILVA, MARIA LUCINEIDE DOS 

SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, para que produza os efeitos legais e de 

direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL entre Hilton Manoel 

da Silva e Maria Lucineide dos Santos Silva, e, por conseguinte, 

decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o 

com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição Federal.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em julgado, 

expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil 

competente, fazendo constar que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira.Ciência ao Ministério Público.Depois de feitas as devidas 

a n o t a ç õ e s  e  c o m u n i c a ç õ e s ,  a r q u i v e m - s e . P u b l i q u e - s e . 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 

17 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50366 Nr: 1752-69.2015.811.0108

 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: VALDEMIRO LUIZ LUPATINI, Jacinta Maria Lupatini, Julio 

Cesar Ferraz, Cristiana Francisca Mariano Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI CALGARO, MARIA DE JESUS DO 

AMARAL CALGARO, Sadi Leff, Clair de Moura, Carlos Levandowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucivani Brembatti - 

OAB:OAB/MT 10691, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - 

OAB:OAB/MT 4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte Autora, por seu(s) 

procurador(es), para no prazo de 10 dias, providenciarem o recolhimento 

das custas processuais de distribuição de Carta Precatória à Comarca de 

Vera-MT. Esclareço que os recolhimentos devem ser juntados e 

comprovados a estes autos para posterior envio do ato deprecado, nos 

termos do Art. 389 CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61219 Nr: 3112-68.2017.811.0108

 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: CLEIDINEIA LEMES DE SOUZA, JHONATHAN 

RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3112-68.2017.811.0108 (Código 61219)

Requerentes: Cleidineia Lemes de Souza e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação do acordo extrajudicial, firmado 

por Cleidineia Lemes de Souza e Jhonathan Rodrigues Soares, 

qualificados nos autos em epígrafe, referente a guarda, alimentos e visitas 

da menor Isabelly de Souza Soares.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil/2015.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil/2015.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 17 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 3011-31.2017.811.0108

 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: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS, 

ANDRE MUNIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3011-31.2017.811.0108 (Código 61067)

Requerentes: Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Analisando os autos, verifica-se que, embora os requerentes tenham 

afirmado que o autor André Muniz dos Santos tenha reconhecido a 

paternidade do infante Andrey Rodrigues dos Santos, fato é que se torna 

necessária a apresentação da respectiva Certidão de Nascimento do 

menor, a fim de que possa ser comprovada a sua condição de genitor.

Destarte, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que os autores 

apresentem a respectiva Certidão, sob pena de extinção.

Aportando a documentação respectiva, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 17 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60986 Nr: 2962-87.2017.811.0108

 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: MARIA ROSANA SANTANA, CLAUDIO VIEIRA 

ALFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil 

competente.Ciência ao Ministério Público.Depois de feitas as devidas 

a n o t a ç õ e s  e  c o m u n i c a ç õ e s ,  a r q u i v e m - s e . P u b l i q u e - s e . 

R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Tapurah/MT, 17 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61066 Nr: 3010-46.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: ELAINE CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA, ROSIVALDO 

SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Elaine 

Cristina de Lima Oliveira e Rosivaldo Silva Oliveira para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, 

junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira.Ciência ao Ministério 

Público.Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Tapurah/MT, 17 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61065 Nr: 3009-61.2017.811.0108

 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: Alini dos Santos, Jucinei Gouveia Valentim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3009-61.2017.811.0108 (Código 61065)

Requerentes: Alini dos Santos e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação do acordo extrajudicial, firmado 

por Alini dos Santos e Jucinei Gouveia Valentim, qualificados nos autos em 

epígrafe, referente a guarda, alimentos e visitas das menores Jheovana 

Gabriela dos Santos Valentim e Jhulliny Esthefani dos Santos Valentim.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses das infantes, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil/2015.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil/2015.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 17 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21166 Nr: 559-63.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ZEFERINA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:OAB/PR 30575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, considerando que o cálculo do juízo encontra-se regular, 

respeitando o período de acordo e os valores pagos, bem como a Lei 

11.960/09 e ADIs 4357 e 4425/DF, e ainda, considerando a concordância 

do exequente, HOMOLOGO o cálculo de f. 191-192.Ademais, em relação 

aos valores acordados entre as partes, correspondente ao período de 

05/08/2013 a 01/03/2014 e 13ª, por se tratar de autos em trâmite na 

Justiça Federal de Sinop/MT, deverá a requerente postular o seu 

pagamento naquele juízo.Destarte, requisite-se o pagamento do valor 

apresentado às f. 191-192, por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 15 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42030 Nr: 964-26.2013.811.0108

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Odontológico Zottis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 964-26.2013.811.0108 (Código nº: 42030)

EXEQUENTE: Centro Odontológico Zottis Ltda.

EXECUTADO: R. L. Construtora Ltda. ME

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que não foi promovida qualquer tentativa de constrição de 

bens do executado, indefiro o pedido de suspensão formulado pelo 

exequente às fls. 79.

Portanto, prossiga-se a execução, intimando o credor para juntar 

documentação comprobatória de que adimpliu a contraprestação que lhe 

corresponde ou que lhe assegura o cumprimento do contrato executado, 

nos termos do artigo 798, I, alínea ‘d’, do CPC, bem como apresenta cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 10 dias.

Juntamente com os cálculos, diga o credor o que entender de direito, para 

prosseguimento da ação, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48556 Nr: 833-80.2015.811.0108

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS SANTOS VEÍCULOS LTDA – ME, 

Nilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OAB/MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 19-68.2015.811.0108 (Código nº: 47069)

EXEQUENTE: Banco John Deere S/A

EXECUTADO: Ari Luiz Zanatta e outros

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Trata-se de ação de execução extrajudicial ajuizada por Banco John 

Deere S/A, em face de Ari Luiz Zanatta e outros, já qualificados nos 

autos.

Por meio de manifestação às fls. 81, o credor informou que os devedores 

cumpriram integralmente o acordo firmado.

É o relato.

Fundamento e decido.

Diante da informação que o executado adimpliu integralmente o débito 

oriundo da presente execução, julgo extinta a presente execução, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.

Custas pelos executados.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48210 Nr: 694-31.2015.811.0108

 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): Wilmar Braun, Vicente Berti, NEREU DIONISIO 

PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 694-31.2015.811.0108 (Código nº: 48210)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Centro Norte do MT

EXECUTADOS: Wilmar Braun e outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte do MT em face de 

Wilmar Braun e outros.

Conforme noticiado às fls. 73/75, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito exequendo neste e pugnaram pela devida homologação e 

suspensão até o prazo estipulado para pagamento integral das dívidas.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de fls. 73/75.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (20/05/2018), intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os autos conclusos 

para extinção.

Às providências.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47906 Nr: 513-30.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPUNORTE PARAFUSOS LTDA ME, 

LEANDRO ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 513-30.2015.811.0009 (Código nº: 47906)

EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A

EXECUTADO: Tapunorte Parafusos Ltda.

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Nos termos do art. 485, §4º, do CPC, intime-se o requerido para se 

manifestar sobre o pedido de desistência formulado pela requerente às 

fls. 61, no prazo de 5 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como 

concordância com o pedido.

Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Às providências.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21040 Nr: 454-86.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cozer & Galvan LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:OAB/PR 25698, SADI BONATTO - OAB:OAB/PR 10011, VIVIAN 

LAMBERT AZZOLINI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 454-86.2008.811.0108 (Código nº: 21040)

CREDOR: Nitral Urbana Laboratórios Ltda.

DEVEDOR: Cozer & Galvan Ltda.

CUMPRIMENTO DE SETENÇA

VISTOS.

A conclusão era desnecessária. Nos termos do artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil, intime-se o autor pessoalmente para se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61217 Nr: 3110-98.2017.811.0108

 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: EVA ROSELI MEZZOMO HISTER, IVO JOSE HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Eva 

Roseli Mezzomo Hister e Ivo Jose Hister para que produza os efeitos 

legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que 

mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, 

junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira.Ciência ao Ministério 

Público.Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Tapurah/MT, 17 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57128 Nr: 689-38.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA CONCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 689-38.2017.811.0009 (Código nº: 57128)

REQUERENTE: Denise Maria Conci

REQUERIDO: Unimed Federação do Estado de Mato Grosso

CUMPRIMENTO DE SETENÇA PROVISÓRIO

VISTOS.
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Consoante petição de fls. 14-verso, a parte autora se manifestou 

expressamente desistindo do presente procedimento, 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.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos de fls. 6/7, os 

quais deverão ser substituídos por cópia.

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57712 Nr: 1010-73.2017.811.0108

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1010-73.2017.811.0009 (Código nº: 57712)

REQUERENTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A

REQUERIDO: Pedro Ponce

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Consoante petição de fls. 20, 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, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47857 Nr: 487-32.2015.811.0108

 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): GELSON TADEU GOBBI - ME, GELSON TADEU 

GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 487-32.2015.811.0108 (Código nº: 47857)

CREDOR: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Centro Norte do MT

DEVEDOR: Gelson Tadeu Gobbi e outro

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 115/117, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61431 Nr: 97-57.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYSER E SERAGUCI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO HASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:OAB/MS 11387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT0011449O

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação quanto a certidão do Oficial de Justiça, no 

prazo de 30 dias. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44168 Nr: 347-32.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGDA, VCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 05 dias manifestar-se nos autos de carta precatória nº 

18272-14.2015.811.0041, código 989354, quanto a certidão negativa de 

cumprimento da citação do requerido, sob pena de devolução sem 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57908 Nr: 1113-80.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1113-80.2017.811.0108 (Código nº: 57908)

REQUERENTE: Elisangela da Fonseca Ribeiro

REQUERIDO: Ronildo Souza Costa

AÇÃO DE GUARDA

VISTOS.

Ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas proposta por 

Elisangela da Fonseca Ribeiro em face de Ronildo Souza Costa, em 

relação a infante Ingridy Nikolly Fonseca da Costa.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação realizada na 

data de 25/09/2017, as partes formalizaram acordo.

O Ministério Público manifestou-se às f. 35, opinando pela homologação da 

transação firmada.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

Da análise dos autos, verifico que o acordo celebrado entre as partes 

preserva suficientemente o interesse da filha em comum do casal, cuja 

guarda permanecerá com genitora, sendo garantido ao requerido o direito 

de visitas e os alimentos fixados nos termos do respectivo acordo.

Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais 
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que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Elisangela da 

Fonseca Ribeiro e Ronildo Souza Costa para que produza os efeitos legais 

e de direito.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b” do CPC.

Transitada em julgado, expeça-se termo de guarda da infante em favor de 

sua genitora.

 Ciência ao Ministério Público.

Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 17023 Nr: 220-75.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejeane Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genoci de Fatima Antunes de Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Silva Alves - OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 220-75.2006.811.0108 (Código nº: 17023)

CREDOR: Rejane Rufino da Silva

DEVEDOR: Genoci de Fátima Antunes de Chaves

CUMPRIMENTO DE SETENÇA

VISTOS.

A conclusão era desnecessária. Nos termos do artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil, intime-se o autor pessoalmente para se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53100 Nr: 1129-68.2016.811.0108

 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): VJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1129-68.2016.811.0009 (Código nº: 53100)

REQUERENTE: Banco Itaú Veículos S/A

REQUERIDO: Vanessa Japani Aquino

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Itaú Veículos S/A em 

face de Vanessa Japani Aquino, com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 

2014.

Conforme preceitua o art. 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. O 

art. 321, também do NCPC dispõe que, verificando o Juiz o não 

preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo 

diploma, deverá ser determinado ao autor que emende a inicial, sob pena 

de indeferimento da petição inicial.

Conforme despacho exarado às 27, foi determinado ao autor que 

emendasse a inicial, no prazo de 10 dias, juntando documentação 

comprobatória de que constituiu a requerida validamente em mora, nos 

termos do artigo 2º, §2º do Dec-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento 

da petição inicial.

Ocorre que a parte autora, devidamente intimada (fl. 29), limitou-se a 

requerer a dilação do prazo por 30 dias, e, transcorrido o prazo 

concedido, novamente intimada, permanece silente.

Portanto, considerando a inércia da parte autora em cumprir a 

determinação de emenda à inicial, com fulcro no parágrafo único do art. 

321, do NCPC, forçoso se faz o indeferimento da petição inicial.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

 Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquive-se.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53509 Nr: 1338-37.2016.811.0108

 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: IUVAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1338-37.2016.811.0009 (Código nº: 53509)

REQUERENTE: Itaú Veículos Administradora de Consórcio Ltda.

REQUERIDO: Ednei Bagnara

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Consoante petição de fls. 31, 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, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55681 Nr: 2587-23.2016.811.0108

 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: Maria Aparecida Pereira

 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:

 Processo n°: 2587-23.2016.811.0009 (Código nº: 55681)

REQUERENTE: Maria Aparecida Pereira

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Nos termos do art. 485, §4º, do CPC, intime-se o requerido para se 

manifestar sobre o pedido de desistência formulado pela requerente às 

fls. 61, no prazo de 5 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como 

concordância com o pedido.

Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Às providências.
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Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 17651 Nr: 828-73.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aparecida Ferreira Baldissera, CLÁUDIO 

ROBERTO BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - 

OAB:2147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seus 

procuradores, quanto a decisão judicial proferida nos autos nº 

1262-28.2007.811.0108 código 20237, em que validou a adjudicação do 

imóvel descrito como Lote 2, Quadra 3, Avenida Brasil, com 1.250 m2, 

inscrito sob a matrícula 2.160, o que implicou em desconstituição das 

penhoras incidentes sobre o imóvel antes do ato expropriatório, conforme 

adiante juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20347 Nr: 1372-27.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pioneira Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seus 

procuradores, quanto a decisão judicial proferida nos autos nº 

1262-28.2007.811.0108 código 20237, em que validou a adjudicação do 

imóvel descrito como Lote 2, Quadra 3, Avenida Brasil, com 1.250 m2, 

inscrito sob a matrícula 2.160, o que implicou em desconstituição das 

penhoras incidentes sobre o imóvel antes do ato expropriatório, conforme 

adiante juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20348 Nr: 1365-35.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Helena Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seus 

procuradores, quanto a decisão judicial proferida nos autos nº 

1262-28.2007.811.0108 código 20237, em que validou a adjudicação do 

imóvel descrito como Lote 2, Quadra 3, Avenida Brasil, com 1.250 m2, 

inscrito sob a matrícula 2.160, o que implicou em desconstituição das 

penhoras incidentes sobre o imóvel antes do ato expropriatório, conforme 

adiante juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42031 Nr: 965-11.2013.811.0108

 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: Centro Odontológico Zottis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 965-11.2013.811.0009 (Código nº: 42031)

REQUERENTE: Centro Odontológico zottis Ltda.

REQUERIDO: R. L. Construtora Ltda. ME

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Manifesta-se o autor às fls. 98, requerendo a suspensão do feito pelo 

prazo de 01 ano, alegando, em síntese, que está com dificuldades 

financeiras e não poderá arcar com o ônus da prova pericial determinada, 

bem como que a requerida está em lugar incerto e não sabido e, por essa 

razão, eventual provimento da demanda poderá ser inócuo.

Embora a Lei relacione no artigo 313 do CPC as hipóteses que ensejam a 

suspensão do processo, tal possibilidade está limitada a existência dos 

requisitos autorizadores previstos em seus incisos, evitando-se, assim, 

que as pendências judiciais não se perpetuem, sobretudo diante da 

garantia constitucional da razoável duração do processo e dos meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação.

Na hipótese dos autos, as justificativas apresentadas pelo autor não dão 

azo ao pedido formulado, em especial porque se tratam de fundamentos 

de cunho subjetivo que em nada interferem no regular prosseguimento da 

lide.

Há que se observar, ainda, que entre a data do pedido e o dia de hoje já 

transcorreu mais de 01 ano, justamente o prazo requerido pelo autor para 

suspensão do feito.

 Assim, não vislumbrando qualquer fundamentação capaz de ensejar a 

pretendida suspensão processual e visando dar maior celeridade ao 

presente feito, indefiro o pedido de suspensão formulado.

Abra-se vista ao perito nomeado para oferecer proposta de honorários, 

no prazo de 05 dias. Após, intimem-se as partes para se manifestarem, 

em igual prazo.

Não havendo impugnações, intime-se o autor para promover o depósito 

judicial dos valores devidos, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão 

do direito de produzir a prova requerida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47069 Nr: 19-68.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI LUIZ ZANATTA, Sílvia Maria Beckes 

Zanatta, Arli Zanatta, Veranice Melaine Wagner Zanatta, Neri Zanatta, 

Eliana Daniele Zanatta, Sadi Zanatta, Eni Savene Schneider Zanatta, Jair 

Ercílio Schwantes, Noeli Terezinha Zanatta Schwantes, MIGUEL 

MALDANER, MARLI ZANATTA MALDANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:PR 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 19-68.2015.811.0108 (Código nº: 47069)

EXEQUENTE: Banco John Deere S/A

EXECUTADO: Ari Luiz Zanatta e outros

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Trata-se de ação de execução extrajudicial ajuizada por Banco John 

Deere S/A, em face de Ari Luiz Zanatta e outros, já qualificados nos 

autos.

Por meio de manifestação às fls. 81, o credor informou que os devedores 

cumpriram integralmente o acordo firmado.

É o relato.

Fundamento e decido.

Diante da informação que o executado adimpliu integralmente o débito 

oriundo da presente execução, julgo extinta a presente execução, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.

Custas pelos executados.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.
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FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48556 Nr: 833-80.2015.811.0108

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS SANTOS VEÍCULOS LTDA – ME, 

Nilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OAB/MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 833-80.2015.811.0108 (Código nº: 48556)

REQUERENTE: Banco do Brasil S/A

REQUERIDO: Nilson dos Santos e outro

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

A conclusão era desnecessária. Nos termos do artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil, intime-se o autor pessoalmente para se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018.

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.: 57590 Nr: 190-60.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR CAMARGO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA BARREIRA 

DE FARIA FORNOS - OAB:OAB/SP 198088

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a parte 

requerente se manifestou TEMPESTIVAMENTE acerca da decisão de fls. 

67.

Certifico ainda que a parte requerida não fora intimado o qual neste ato 

passo a intimar da decisão a seguir transcrita: "Vistos. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 10 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Na mesma oportunidade, 

considerando as modificações trazidas com o advento do Novo Código de 

Processo Civil, deverão as partes manifestar se tem interesse na tentativa 

de conciliação. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado."...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 1329-91.2009.811.0085

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por Banco Finasa 

S/A, em face de Nelson de Melo, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial, juntou os documentos de fls. 10/28.

Entre um ato e outro, a parte autora fora instada a se manifestar, 

conforme r. decisão de fls. 66, ao qual a mesma quedou-se inerte (fls. 70).

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a ausência de impulso processual da parte autora, implica 

extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III e VI, do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 1329-91.2009.811.0085

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por Banco Finasa 

S/A, em face de Nelson de Melo, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial, juntou os documentos de fls. 10/28.

Entre um ato e outro, a parte autora fora instada a se manifestar, 

conforme r. decisão de fls. 66, ao qual a mesma quedou-se inerte (fls. 70).

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a ausência de impulso processual da parte autora, implica 

extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III e VI, do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59327 Nr: 1037-62.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO HOFFMANN, ELIRIO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial por quantia certa ajuizada pela 

Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda, em face de Alvaro 
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Hoffmann e Elirio Hoffmann, devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 46/47.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 48/50, e pugnaram pela sua 

homologação e consequente arquivamento do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e consequente extinção da presente ação.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 48/50, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas, pela parte autora (fl.50).

Autorizo o desentranhamento dos cheques de fls. 40/41 e sua entrega ao 

devedor (fl. 49, ultimo parágrafo), mantendo-se cópia nos autos.

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39444 Nr: 552-38.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA NOVA INFORMÁTICA LTDA - ME, 

JUCILENE PEREIRA SOARES, MARCELO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Terra Nova Informática Ltda – ME e outros, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, inclusive pessoalmente, 

quedou-se inerte conforme certificado às fls.51v e 54.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito há 

mais de ano.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III, do 

Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte requerente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59011 Nr: 900-80.2016.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TEREZINHA GOEDERT FRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense em face de 

Eliana Terezina Goedert Frigo, ambos devidamente qualificados. À fl. 45 

fora proferida decisão, sendo determinada intimação da autora para 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento. À fl. 48 fora oportunizado 

novo prazo, bem como, para que adaptasse a causa de pedir e o pedido. 

Às fls. 49/62 a parte autora se manifestou, alegando que não existe 

documento assinado pelo requerido devido o contrato ter sido realizado no 

caixa eletrônico e juntou extratos bancários da conta do mesmo. Os autos 

vieram-me conclusos. É o sucinto RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

(...)Sem delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos 

os documentos necessários para o prosseguimento do feito, uma vez que, 

intimada para emendar a inicial por duas vezes, se absteve de juntar aos 

autos cópia do contrato de abertura de conta corrente celebrado entre as 

partes, trazendo-nos apenas extratos bancários da conta corrente do 

requerido. Portanto, entendo ser indispensável referido documento, tendo 

em vista que a prova escrita demonstra a existência da dívida, 

possibilitando demonstrar a existência do débito e trata-se de requisito 

primordial à propositura da ação monitória. (...) Assim, ante a inépcia da 

inicial, o indeferimento é medida que ora se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, 

ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58305 Nr: 534-41.2016.811.0085

 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: Ademar Luvison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvira Zanchet Lovison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Interdição movida por Ademar Luvison em face de 

Alvira Zanchet Lovison, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 27, ocasião em que se nomeou curador 

provisório e designou-se audiência de interrogatório.

No entanto, do decorrer do processo a parte autora pugnou pela extinção 

da ação nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC, ante o falecimento da 

interditanda (fls. 30/31).

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora informou o falecimento da interditanda, 

carece a presente ação de interesse processual. Assim, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

Novo Código de Processo Civil.

 Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ante a declaração 

de hipossuficiência de fl. 24.

Transitada em julgado, após as anotações de estilo, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60053 Nr: 1393-57.2016.811.0085

 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 FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI ANTONIO VERARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pela Bradesco 

Financiamentos S.A em face de Nelsi Antonio Verardo, ambos qualificados 

nos autos.

Antes mesmo do recebimento da inicial, a parte autora requereu a extinção 
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da ação pela desistência, informando que houve a quitação das parcelas 

em atraso (fls. 34/35).

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve a citação da parte 

requerida, homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Novo Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte autora.

Transitada em julgado, após as anotações de estilo, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58837 Nr: 839-25.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Certifico e dou fé que passo a INTIMAR o advogado do réu para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente memoriais finais, conforme 

determinado às fls. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62895 Nr: 65-24.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FÁTIMA TIBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto.In casu, 

pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.(...)Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Assim, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 47-03.2018.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ILIDIA RODRIGUES, RODRIGO 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre eventuais bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32086 Nr: 755-10.2005.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA IMBE - 

OAB:22151, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT

 Intimação do patrono do réu para participar da audiência de instrução 

designada para o dia 24/04/2018, às 16h50min, na 2ª vara criminal da 

Comarca de Chapecó-SC, localizada à Rua Augusta Muller Bohner, 300D, 

Bairro Passo dos Fortes, cep 89.805.900, fone 49 3321-4112.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 909-08.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA RIBEIRO DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.(...).Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 
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nº 01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Assim, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62315 Nr: 1193-16.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que subsistem vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar 

que a parte requerente não se enquadra no conceito de pobreza e 

miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no 

estado potencial, ser privada do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da unidade familiar.

 É que, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, é possível divisar, com grau mínimo de segurança, que a 

requerente possui bem (semoventes) considerável (fls. 51/52), que 

denota, por inferência racional, dado ao razoável valor das custas 

cobradas, a existência de sinais exógenos de condições 

adequadas/suficientes para efeito de pagamento das aludidas custas 

judiciais.

Ademais, não se pode perder de perspectiva, por oportuno, que o 

propósito da norma jurídica é ampliar e oferecer acesso à Justiça àquele 

que se enquadra no conceito de necessitado, para concretizar o exercício 

dos atos necessários ao exercício da cidadania, sem prejuízo da condição 

econômica que desfrute [art. 5.º, incisos XXXV e LXXIV da CRFB/88; art. 

2.º, § único da Lei n.º 1.060/1950]. Essa garantia constitucional, conferida 

àqueles menos favorecidos sob o ponto de vista econômico, deve ser 

compreendida como consequência direta daquele que busca o acesso à 

Justiça e, ao mesmo tempo, não tem condições de arcar com o pagamento 

das custas. Portanto, diante desta moldura, INDEFIRO o requerimento de 

concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a requerente para que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

efetive o pagamento das custas judiciais, sob pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62857 Nr: 43-63.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LO'AY ADNAN MAHMOUD ABU RUB-ME, 

LOAY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB, ELENA MARIA GABIATTI ABU AL 

RUB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre eventuais bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50778 Nr: 698-45.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título judicial proposta por Hélio Pereira de Souza 

em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Conforme manifestação de fls. 32/33, a parte executada informou que 

houve o pagamento do requisitório pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e requereu a extinção do feito nos termos do art. 924, inciso 

II, do NCPC.

Ciente da manifestação do executado, a parte autora não se manifestou 

nos autos, conforme certificado à fl. 34.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Assim, considerando que a parte autora quedou-se inerte ao pedido de 

extinção do feito pelo pagamento da dívida, subentende-se por 

concordância quanto ao pedido.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55269 Nr: 331-16.2015.811.0085

 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: NELSA BORGREVE VIANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO FREIRE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MAIARA 

ANDRIOLI - OAB:OAB/MT 20458

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 34, intime-se a parte autora para indicar nos 

autos os dados pessoais da parte requerida, visando efetivar consulta 

online em busca do endereço da aludida parte, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58761 Nr: 792-51.2016.811.0085

 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: DTPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - 

OAB:OAB/MT 20458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta pela Dulce 

Terezinha Pedrotti Farrapo, em face de Juares Bandeira Farrapo, ambos 

qualificados nos autos.A inicial veio instruída com os documentos de fls. 

11/21.A parte requerida fora citada por edital à fl. 25, sendo certificada a 

sua inércia à fl. 33.É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.Não obstante a 

citação via editalícia expedida à fl. 25, após analisar detidamente os autos, 

verifico que a citação por edital da parte requerida se mostrou 

precoce.Afinal, não foram esgotados os meios para a localização pessoal 

da parte requerida, sendo efetivada, de pronto, a citação por edital.No 

ponto, a citação por edital apresenta-se admitida tão somente de forma 

excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a 

citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla 

defesa com os meios e recursos a esses inerentes.Nesse compasso, 

embora do Diploma Processual Civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar a parte requerida, tal modalidade de citação somente deve se 

proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua 

localização, sob pena de acarretar cerceamento de defesa. (...) Posto 

isso, DECLARO nula a citação por edital promovida nos autos e com o fito 

de garantir a segurança jurídica dos atos processuais até então 

deliberados, devendo a parte autora usar os meios cabíveis para 

localização da parte requerida.Intime-se a parte autora para se manifestar 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Decorrido 

o prazo, certifique-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59286 Nr: 1022-93.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELTON DA SILVA MOREIRA 

- OAB:22703/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável e sua Dissolução 

c/c Alimentos e Partilha de Bens movida por VANDERLEIA TAMANINI em 

face de ADENILSON SABINO BEZERRA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 18, ocasião em que se arbitrou alimentos 

provisórios em favor dos filhos menores.

Em audiência, as partes reconheceram que viveram em união estável e 

pugnaram por sua dissolução, formulando acordo em relação a guarda, 

pensão alimentícia, despesas extraordinárias e direito de visitas em favor 

dos filhos menores, bem como partilha de bens, conforme consignado na 

ata de audiência de fl. 33.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

homologação do acordo realizado entre as partes (fl. 36).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes acordaram em relação ao 

reconhecimento e dissolução da união estável, quanto a guarda, pensão 

alimentícia, despesas extraordinárias e direito de visitas em favor dos 

filhos menores Anthony Kauan Tamanini Bezerra, nascido em 13/05/2013 

e Davi Lucca Tamanini Bezerra, nascido em 22/09/2015, bem como partilha 

de bens.

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o 

direito discutido ser passível de transação e estando os interesses dos 

menores suficientemente preservados, não há óbice quanto a sua 

homologação.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fl. 33, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Lavre-se o termo de guarda.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60671 Nr: 273-42.2017.811.0085

 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: JLDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 16, antes de deferir a citação da parte 

requerida por edital, determino que a senhora Gestora Judiciária realize 

buscas online pelo convênio do TJMT, visando a localização do atual 

endereço da aludida parte.

Caso reste frustrada a localização do endereço, efetive-se a citação por 

edital, conforme pugnado pela parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62875 Nr: 50-55.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AMPARO 

SOCIAL À PESSOA IDOSA ajuizada por ANTONIO PEREIRA DA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Firmada a competência deste Juízo, 

forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição 

Federal. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

exordial.Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.Sendo 

assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 10, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos da lei 1060/50.Intime-se a Assistente Social 

credenciada para realizar estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, devendo o relatório ser apresentado no prazo de 20 dias, 

respondendo aos seguintes quesitos do juízo:(...)Tendo em vista o teor do 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Após, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE a parte requerida para responder a ação, no prazo legal 

(CPC, art. 183), advertindo-a que não sendo contestada a ação 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do relatório 
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socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância.Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre o relatório socioeconômico, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62896 Nr: 66-09.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 APARECIDA DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto.In casu, 

pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.(...).Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Assim, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60355 Nr: 168-89.2017.811.0077

 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: MTMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crisieli Bocorni - 

OAB:175.898/MG

 (...).2- Julgo prejudicado o pedido referente às férias escolares, visto que 

o processo não veio concluso a tempo para decisão.3- Analisando as 

alegações dos genitores, verifico que o pai alega, em suma, dificuldades 

no acesso às crianças e a ocorrência de alienação parental por parte dos 

familiares maternos; ao passo que a mãe alega, em síntese, 

descumprimento pelo pai e pelos membros do Conselho Tutelar dos 

horários estabelecidos em sentença, além de suspeitas de abuso físico e 

sexual, bem como inadimplemento das obrigações alimentares 

estabelecidas na sentença.Diante dos argumentos das partes e dos 

documentos juntados aos autos, determino, liminarmente, de forma a 

acautelar os interesses dos menores:a) a advertência de todas as partes 

para que observem o que foi acordado em juízo e estipulado em sentença, 

evitando criar embaraços ao cumprimento da decisão judicial tal como foi 

lançada;b) a intimação do Conselho Tutelar para que apresente relatório 

detalhado da situação vivenciada nas visitas, em 10 dias, notadamente 

com relação à alegação de atrasos nos horários estipulados e do 

comportamento das partes, devendo ser mantida a presença e 

acompanhamento dos conselheiros durante as visitas até ulterior decisão 

deste juízo;c) a realização de novo estudo social na residência de ambos 

os genitores, pela equipe multidisciplinar do juízo (se disponível) ou pelos 

profissionais da municipalidade, devendo entregar relatório detalhado em 

15 dias, relatando sobretudo a relação entre pai e crianças;d) a realização 

de estudo psicológico com as crianças, notadamente o menor KAUAN, de 

forma a averiguar a existência de alienação parental e/ou abusos físicos e 

sexuais por parte de quem quer que seja.4- Intime-se o genitor para 

comprovar o pagamento das parcelas ditas em atraso no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de multa estipulada no título executivo judicial.

(...).6- Designo audiência de conciliação para o dia 02/03/2018, às 

11h00min, devendo comparecer ambos os pais, ambas as crianças e 

Ministério Público, sob a minha presidência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 148-64.2018.811.0077

 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: BLLdA, RLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido 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.

3- Defiro parcialmente a liminar pretendida pelo autor, para fixar alimentos 

provisórios, na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte 

ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% dos rendimentos 

totais do requerido, o que for maior, além de 50% das despesas extras 

gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês seguinte à data da 

citação, a serem depositados na conta bancária indicada pela parte autora 

ou entregues diretamente, mediante recibo.

4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29524 Nr: 622-16.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Leite de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

Acolho os embargos de declaração de fls. 147/150 para sanar o erro 

material da sentença de fls. 144/146, de forma que onde se lê: R$ 

4.173,60 no parágrafo 36, leia-se R$ 4.400,25 (quatro mil e quatrocentos 

reais e vinte e cinco centavos).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62585 Nr: 1300-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJdS, JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aécio Pires Salomé - 

OAB:3.111/TO

 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 

14h30min.

Requisitem-se o réu preso e as testemunhas policiais.

Intimem-se as testemunhas da acusação e da defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora da 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63534 Nr: 111-37.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Cherqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , etc.

I – Defiro o pedido de Justiça gratuita.

II – Cite-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal.

III – Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista a 

autora para impugnação.

IV – Cumpra-se.

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Ré, para no prazo 

legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Agravo em Execução, 

em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61624 Nr: 815-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arizoli Gomes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2018, às 

13h00min.

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51367 Nr: 1198-38.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arquino Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O pedido de fls. 152 perdeu seu objeto.

Vista à parte exequente para dar andamento à execução, indicando bens 

para penhora, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53461 Nr: 232-07.2014.811.0077

 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): Valdomiro Tinerel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte ré foi citada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito ou oferecer embargos, e 

deixou transcorrer in albis o prazo, sem qualquer manifestação, 

consoante certidão às fls. 63. Por conseguinte, fica constituído de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

mandado executivo, a teor do art. 702, §8º, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do 

débito.

 Transitada em julgado, altere-se a classe para cumprimento de sentença 

e intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do 

débito.

 Após, intime-se a parte devedora para cumprir a obrigação no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31678 Nr: 978-74.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Júnior - OAB:10.709 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista ao exequente para dar andamento ao feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51420 Nr: 1251-19.2012.811.0077

 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: Ana Eliza Neris de Assunção, Eliziane Neris Vieira, 

Washington Luiz Neris Vieira, Vanderson Neris Vieira, Hercio Wander 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Expeçam-se alvarás, com as retificações necessárias, conforme pedido 

retro.

Após, ao arquivo, com baixa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 633-11.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aparecido Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Automóveis Varzea Grande Ltda, 

Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, Márcio Novaes 

Cavalcanti - OAB:90.604 OABSP, Thais Galindo da Silva - 

OAB:13148/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Diante do teor da petição de fls. 408/409, HOMOLOGO por sentença o 

acordo pactuado entre as partes, para que possa produzir seus jurídicos 

e legais efeitos, e considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, conforme manifestação do exequente às fls. 411/412, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Defiro o requerido às fls. 412, item 5, devendo ser expedido conforme 

requerido.

P.R.I.C. e após, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63610 Nr: 153-86.2018.811.0077

 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: Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Pardo Agro Florestal S/A, Fazenda Canaa, 

Natel Gomes de Oliveira, José Eduardo Ramos, Newton Carlos Guedes 

Franco, Ester Mussalem Gomes de Oliveira, Giuliana Brandão Borges, 

Suzana de Souza Pedrosa Franco, Daniel Costa Morete, Cintia Pizza 

Pelizzer Morete, Ruy Simonato, José Osmar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franz Hermann Nieuwenhoff 

Júnior - OAB:78982/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, adequando o valor da 

causa, que deve corresponder ao ao valor de avaliação da área ou do 

bem objeto do pedido, nos termos do art. 292, IV, do CPC, inclusive 

comprovando o recolhimento da diferença das custas, no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61623 Nr: 814-02.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José de Fátima Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando confluência de vontades das partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil.

Assim, os juros e correção monetária da condenação prevista na 

sentença deverão seguir os ditames da Lei 11.960/2009.

Dou como transitada em julgado nesta data a sentença, desnecessária a 

intimação das partes, na forma dos art. 914 e 915 da CNGC.

Intime-se a parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença 

no prazo de dez dias. Nada requerido, ao arquivo, com baixa.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120193 Nr: 64-85.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recusrsos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Carta Precatória Cód. 120193

Extraída da Ação Ordinária n. 0006050-10.2015.4.01.3603 – 2ª Vara 

Federal – Sinop/MT

Autor: Sandra Regina Boeing

Réu: IBAMA

 CERTIFICO, em cumprimento ao presente mandado expedido por 

determinação do MM. Juiz de Direito Dr. Adalto Quintino da Silva, que, nos 

dias 07/02/2018, às 13h; 15/02/2018, às 17h30; e nesta data (16/02/2018), 

às 11h55, diligenciei à Rua Canadá, n. 2625 – Centro – Vera/MT, e 

somente nesta última oportunidade localizei e INTIMEI a autora SANDRA 

REGINA BOEING para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o recolhimento 

das custas processuais pendentes, sob pena de extinção do processo.

 Após a leitura do mandado exarou seu ciente e recebeu a contrafé.

 CERTIFICO, por fim, que efetuei 03 (três) diligências urbanas (R$ 45,00) 

para o efetivo cumprimento do mandado, sendo a diligência determinada 

pelo Juízo da causa.

 O art. 82, §1º, do CPC, dispõe que incumbe ao autor adiantar as 

despesas relativas a atos determinados de ofício pelo juiz.

 No caso presente, a própria autora foi quem deu causa à expedição 

deste mandado, pois se manteve inerte quando intimada através de seu 

procurador nos autos principais.

Desse modo, solicita-se a INTIMAÇÃO da parte autora para recolher o 

valor correspondente às diligências realizadas, ou seja, R$ 45,00 

(quarenta e cinco reais), mediante guia própria a ser expedida no portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Sra. Gestora Judiciária para 

emissão da guia.

 Assim, devolvo em cartório.

 Vera/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Kleyton Wellington dos Santos

 Oficial de Justiça – Mat. 21891

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116817 Nr: 1537-43.2017.811.0102

 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): BRUNO BOEING FILHO, SUHAIL ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE CARLA M. DE 

ANDRADE HEEMANN - OAB:8723 MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:MT/15.326

 Intimação do Advogado da parte Requerida, acerca da parte dispositiva 

da decisão proferida, à seguir transcrita: "INDEFIRO o pedido de ref. 16, 

devendo o requerido, caso queira, pleitear a liberação do veículo 

apreendido junto ao órgão ambiental (IBAMA) ou jurisdicional (Justiça 

Federal) competente.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 24 de 

janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120402 Nr: 125-43.2018.811.0102

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:18677/O

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de MICHEL JONNY SALVADOR, já que 

presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo 

Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

 
PORTARIA nº 19/2018 

 
 
O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra 
do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – Juizado Volante 
Ambiental, datado de 2.7.2012; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês de MARÇO de 2018, 
integrada pelos Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao 
Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional do Polo IX, 
que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o horário final do expediente, com 
término na sexta-feira seguinte no início do expediente: 
 

 
PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 1º e 2 de MARÇO de 2018 

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

VANESSA FARIA DE FREITAS 
Fone: (66) 98458-0580                            

Período: 
1º.3.18   à   2.3.18 

Celular do Plantão: 
(66) 99959-6083 

Oficial de 
Justiça: 

ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
Fones: (66) 99988-2004 

Período: 
1º.3.18   à   2.3.18 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 3 e 4 de MARÇO de 2018 
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Juiz (a): ALEXANDRE MEINBERG CEROY 
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Água Boa - MT 
Telefones: (66) 3468-1694 e (66) 99925-9622 

 
PLANTÃO DO RECESSO FORENSE DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 5 a 9 de MARÇO de 2018 

Juiz (a): FRANCISCO NEY GAÍVA 
Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE 
Fone: (66) 99621-9425                            

Período: 
2.3.18   à   9.3.18 

Celular do Plantão: 
(66) 99959-6083 

Oficial de 
Justiça: 

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
Fone: (66) 99979-4555 

Período: 
2.3.18   à   9.3.18 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 10 e 11 de MARÇO de 2018 

Juiz (a): FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN 
Juiz da Comarca de Novo São Joaquim - MT 
Telefones: (66) 3479-1355 e (66) 98128-1246 

 
PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 12 a 16 de MARÇO de 2018 

Juiz (a): DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
STÉPHANO BRITO 
Fone: (65) 99622-0088                            

Período: 
9.3.18   à   16.3.18 

Celular do Plantão: 
(66) 99959-6083 

Oficial de 
Justiça: 

SIRLENE APARECIDA SILVA 
Fone: (66) 99205-5020 

Período: 
9.3.18   à   16.3.18 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 17 e 18 de MARÇO de 2018 

Juiz (a): LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 
Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT 
Telefones: (66) 3438-1305 
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PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 19 a 23 de MARÇO de 2018 

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 
NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 
Garças – MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

JOSÉ FERNANDO C. DOS SANTOS 
Fone: (66) 99239-5967                            

Período: 
16.3.18   à   23.3.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

WALDECY FRANCISCO DA SILVA  
Fone: (66) 99912-7563 

Período: 
16.3.18   à   23.3.18 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 24 e 25 de MARÇO de 2018 

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 

 
PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 26 e 27 de MARÇO de 2018 

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
EDINALVA LAURENÇO PEREIRA 
Fone: (66) 99214-7929                            

Período: 
23.3.18   à   27.3.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

DUZELINA BENTO DA CRUZ 
Fones: (66) 99203-5773 

Período: 
23.3.18   à   27.3.18 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 28, 29, 30 e 31 de MARÇO de 2018 

Juiz (a): DARWIN DE SOUZA PONTES 
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Canarana - MT 
Telefones: (66) 3478-1555 e (66) 99925-8277 

 
PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

STÉPHANO BRITO 
Fone: (65) 99622-0088                            

Período: 
27.3.18   à   31.3.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de JOEL VARJÃO ROSA Período: 
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Justiça: Fones: (66) 99988-1690 27.3.18   à   31.3.18 
 

Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, deverão ser encaminhados 
pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, 
para a devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de Administração (Cap. 1, 
Seção 7, item 1.7.11 - CNCG). 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início do 
horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário do 
Juiz Plantonista da Comarca. 
 
Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, responderá também pelas 
eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da existência de conduta ou 
atividade lesiva ao meio ambiente. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, aos 
senhores Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de 
Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 15 de fevereiro de 2018. 
 
 
FRANCISCO NEY GAÍVA 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DIAMANTINO 
 
 

 
Intimação das partes interessadas aceca do gabarito: 

 
 
GABARITO PRELIMINAR - CADASTRO DE RESERVA PARA 
CONCILIADOR  DO CEJUSC 
 
 

 
 

1 C  26 C 
2 A  27 C 
3 B  28 A 
4 D  29 A 
5 E  30 D 
6 A  31 A 
7 A  32 B 
8 E  33 A 
9 D  34 C 

10 A  35 E 
11 C  36 C 
12 C  37 E 
13 A  38 B 
14 B  39 C 
15 C  40 D 
16 B  41 C 
17 A  42 C 
18 A  43 D 
19 C  44 D 
20 A  45 A 
21 B  46 D 
22 C  47 E 
23 D  48 B 
24 A  49 C 
25 D  50 E 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DIAMANTINO 
 

INTIMAÇÃO DAS PARTES  DO GABARITO PRELIMINAR 
 
TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR DIREITO  

                                               
 01 D 

02 C 
03 D 
04 D 
05 D 
06 C 
07 C 
08 C 
09 C 
10 B 
11 B 
12 C 
13 C 
14 A 
15 C 
16 B 
17 C 
18 B 
19 D 
20 B 
21 B 
22 C 
23 C 
24 D 
25 C 
26 A 
27 D 
28 D 
29 A 
30 B 
31 A 
32 A 
33 D 
34 B 
35 C 
36 D 
37 A 
38 D 
39 C 
40 B 
41 A 
42 C 
43 A 
44 C 
45 C 
46 D 
47 B 
48 A 
49 D 
50 A  
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TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR ADMINSTRAÇÃO, 
CIENCIAS CONTABEIS  -    GABARITO  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   

01 B 
02 C 
03 A 
04 D 
05 B 
06 B 
07 D 
08 C 
09 B 
10 A 
11 C 
12 B 
13 B 
14 C 
15 B 
16 D 
17 C 
18 A 
19 D 
20 D 
21 B 
22 D 
23 D 
24 D 
25 A 
26 C 
27 C 
28 D 
29 B 
30 A 
31 D 
32 A 
33 A 
34 D 
35 C 
36 D 
37 B 
38 C 
39 A 
40 A 
41 D 
42 B 
43 B 
44 D 
45 C 
46 D 
47 B 
48 C 
49 B 
50 C  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 

 
EDITAL N.º 01/2018 
 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Luciene Kelly Marciano Roos, Meritíssima Juíza de Direito 
- Diretora do Foro da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a abertura de Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz 
LEIGO para Comarca de Nova Xavantina/MT, mediante as condições estabelecidas neste 
Edital, Portaria nº. 482/2014-PRES e pelas regras gerais contidas no Provimento nº. 29/2014-
CM. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo terá o prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogável por igual 
período, será regido por este Edital e realizado pela Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo, composta pelos seguintes membros: 

Juíza Diretora do Foro, Doutora Luciene Kelly Marciano Roos - Presidente 

Gestor Geral de 2ª Entrância, Antonio Mariano Rezende - Membro 

Gestora Administrativo II, Antonia Maria de Moura - Membro 

Gestor Judiciário da 1ª Vara, Nirton Pereira de Araujo - Suplente 

Gestora Judiciária da 2ª Vara, Leide Vilela Neves - Suplente 

1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de Juiz 
Leigo e far-se-á mediante prévia inscrição e aplicação de prova de múltipla escolha e 
prova prática de sentença, ambas de caráter eliminatório e classificatório. 

1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de magistrado ou de servidor investido em cargo 
de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 

1.4 Os Juízes Leigos são auxiliares da Justiça que prestam serviço público relevante, sem 
vínculo empregatício, e responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, 
devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade do recolhimento dessas obrigações ao 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

1.5 Os candidatos habilitados, após capacitação realizada pelo Tribunal de Justiça, serão 
credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça por dois (2) anos, admitida uma única 
prorrogação por igual período. 

1.6 O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, 
dentro de trinta (30) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de 
descredenciamento. 

Disponibilizado - 20/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10201 Caderno de Anexos - 9 de 23



1.7 O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados Especiais, quando no 
desempenho de suas funções, em conformidade com o parágrafo único do artigo 7º da Lei 
n. 9.099/95. 

1.8 É vedado ao servidor público o exercício da função de Juiz Leigo. 

1.9 O candidato deverá estar, obrigatoriamente, em situação regular na OAB, sem nenhuma 
restrição ao exercício da advocacia. 

 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 A seleção visa o credenciamento de 01 (uma) vaga de Juiz Leigo para atuar no Juizado 

Especial da Comarca de Nova Xavantina, nos termos do Anexo I deste Edital, e 
formação de cadastro de reserva. 

 
3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (apenas para 

comarcas com 7 ou mais vagas) 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO 

4.1 De acordo com o que determina a Lei n. 9.099/95, as Leis Complementares Estaduais n. 
270/2007 513/2013 e o Provimento n. 29/2014/CM, no ato do credenciamento, os 
candidatos deverão atender às seguintes exigências:  
a) ser advogado, com mais de dois (2) anos de experiência profissional; 
b) não exercer nenhuma atividade político-partidária; 
c) não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade 

associativa; 
d) residir, preferencialmente, na Comarca do Juizado; 
e) não possuir antecedentes criminais e não ser demandado em ação de natureza civil; 
f) não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde pretenda 

exercer a função. 
g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, inclusive, do Juiz Titular do Juizado no qual exerça suas 
funções. 

 
5. DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 

5.1 O Juiz Leigo será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, por 
suas atuações em favor do Estado, observado o teto máximo correspondente ao subsídio do 
cargo efetivo de Analista Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, atualmente R$ 4.871,67 
(quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) – conforme tabela 
remuneratória do TJMT). 

5.1.1 Pelos atos que praticar, o Juiz Leigo, após homologação deles pelo Juiz Togado, receberá 
os seguintes valores: 

 
Sentença com julgamento de 

mérito: 
Sentença sem julgamento de 

mérito: 
Acordo: 

1% do subsídio do cargo 
efetivo de Analista Judiciário 
Classe A, Nível 1 

0,5% do subsídio do cargo 
efetivo de Analista Judiciário 
Classe A, Nível 1 

0,3% do subsídio do cargo 
efetivo de Analista Judiciário 
Classe A, Nível 1 
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5.1.2 Para os fins de remuneração do Juiz Leigo, consideram-se sentença sem julgamento de 
mérito as padronizáveis e as decorrentes de revelia. 

5.2 Somente serão remunerados os atos praticados e homologados após o ato de 
credenciamento do Juiz Leigo, sendo vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo. 

5.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a 
cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto. 

5.4 Até o quinto dia útil do mês seguinte, para fins de pagamento, serão encaminhados ao 
FUNAJURIS (Fundo de Apoio Judiciário): 
a) relatório de produtividade extraído dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário 

de Mato Grosso; 
b) nota fiscal de prestação de serviço de pessoa física, atestada pelo Juiz Togado; 
c) comprovantes de recolhimento de ISS ou INSS. 

5.5 Cada Juiz Leigo indicará conta-corrente em instituição bancária, onde será depositada sua 
remuneração mensal, com a devida retenção do Imposto de Renda, pelo FUNAJURIS 
(Fundo de Apoio ao Judiciário). 

 
6. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

6.1 São atribuições do Juiz Leigo: 
I – No Juizado Especial Cível: 

a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a 
realização de outras que entenda necessárias; 

b) presidir audiências de conciliação e de instrução e julgamento, buscando sempre a 
composição amigável do litígio; 

c) proferir decisões que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à homologação 
do Juiz Togado. 

II – No Juizado Especial Criminal: 
a) promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas; 
b) intermediar a transação penal e a composição de danos, após a proposta elaborada 

pelo Ministério Público; 
c) reduzir a termo a conciliação ou composição dos danos civis e encaminhar ao Juiz 

Togado para homologação. 

6.1.2 Nos feitos de competência do Juizado Especial Criminal, é vedado ao Juiz Leigo 
homologar acordos e proferir atos decisórios, bem como decretar prisão, resolver 
incidentes, executar penas ou exercer qualquer outra atividade privativa de Juiz Togado. 

6.2 São deveres do Juiz Leigo: 
a) assegurar às partes igualdade de tratamento; 
b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
c) manter rígido controle dos processos em seu poder; 
d) não exceder, injustificadamente, os prazos para impulsionar os autos, proferir decisões 

e submetê-las à homologação do Juiz Togado; 
e) comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de audiência e não se 

ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 
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f) determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos 
prazos legais; 

g) tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, partes, membros do Ministério 
Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da 
Justiça; 

h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
i) utilizar traje compatível com o decoro judiciário; 
j) assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais após a realização 

das sessões de audiência; 
k) cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de 

ofícios; 
l) não advogar nos Juizados Especiais durante o período do credenciamento; 
m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça; 
n) agir sob orientação e supervisão do Juiz Togado. 

6.2.1 Para os fins do preceituado na alínea b, aplicam-se aos Juízes Leigos os motivos de 
impedimento e suspeição previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, 
respectivamente.  

 
7. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

7.1 A inscrição deverá ser efetuada no Fórum da Comarca de Nova Xavantina, a partir 
das 13h do dia 19/2/2018 até às 19h do dia 20/3/2018, ou pelo email: 
nova.xavantina@tjmt.jus.br, ou ainda através de procuração particular com firma 
reconhecida, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita 
fora desse período, mediante ficha de inscrição constante do Anexo III.  

7.2 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.  

7.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo o direito de excluí-lo do 
processo seletivo por preenchimento incorreto das informações, bem como em virtude da 
ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade 
penal. 

7.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no 
local da realização das provas. 

7.5 A comprovação do que estabelece o subitem 16.1, alínea b, para fins de desempate, deverá 
ser feita no ato de inscrição, com a apresentação dos documentos pertinentes. 

7.6 O candidato casado deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em 
caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da 
realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento 
ou da decisão judicial que justifique a discordância. 

7.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
solicitar atendimento especial para tal fim. 

 
7.7.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova. 
 
8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
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8.1 Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições preliminarmente 
deferidas, considerando-se indeferidas as que não constarem da relação. 

8.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente da Comissão de 
Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias úteis após a publicação do resultado. 

9. DAS PROVAS 

9.1  As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da seguinte forma: 
 
9.1.1  Prova objetiva contendo vinte (20) questões de múltipla escolha, tendo cada uma quatro 

(4) alternativas, das quais apenas uma será considerada correta. 
 
9.1.2 Prova prática de sentença com o mínimo de quarenta (40) linhas e o máximo de cento e 

vinte (120) linhas, dispensado o relatório. 

9.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência de uma hora em relação ao horário determinado para o início das provas. 

9.3 O portão de acesso ao prédio será fechado às 08:00horas para aplicação das provas. 

9.4 Após o fechamento do portão, não será permitido o acesso do candidato ao prédio de 
aplicação da prova, seja qual for o motivo alegado. 

9.5 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul fabricada em material transparente, documento de identificação original e 
comprovante de inscrição obtido no ato de sua efetivação. 

9.6 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 
Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; 
carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão 
público que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e previdência 
social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 
n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 

9.7 Os documentos deverão estar em perfeitas condições de conservação, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do candidato. 

9.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
trinta dias. 

9.9 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
de documento. 

9.10 Não serão aceitos como documento de identidade certidão de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais 
sem valor de identidade, nem documento ilegível, não identificável e/ou danificado. 

9.11 O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) horas. 

9.12 O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de uma hora de seu início efetivo, 
e de três horas para o candidato que desejar levar seu caderno de prova. 
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9.13 O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não poderá retornar em 
hipótese alguma. 

9.14 Os três (3) últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do 
local simultaneamente. 

9.15 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado, nem 
substituição do cartão de respostas. 

9.16 O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, desconhecimento sobre a realização 
das provas como justificativa de sua ausência. 

9.17 O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 

9.18 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos, será feita sua inclusão 
mediante apresentação do comprovante de inscrição. 

9.19 A inclusão de que trata o subitem 9.18 será realizada de forma condicional, devendo 
constar em ata de ocorrência, para análise pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, 
com intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. 

9.20 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 9.18, ela será 
automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

9.21 Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que: 
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 

impresso que não forem expressamente permitidos bem assim aquele que se 
comunicar com outro candidato; 

c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, 
pager, notebook e/ou equipamento similar; 

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua 
realização; 

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, caderno de 

questões ou outro material não permitido, sem autorização; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na 

folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo; 
l) apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial; 
m) desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo seletivo durante a 

realização da prova objetiva. 
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9.22 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 
afastamento de candidato da sala de provas, por qualquer motivo. 

9.23 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de 
aplicação e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios 
de avaliação e de classificação. 

 
10. DA PROVA OBJETIVA 

10.1 As questões da prova objetiva abordarão as matérias relacionadas no programa que 
constitui o Anexo II do presente edital, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

 
Questões/Tipo Área de Conhecimento 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
Lei dos Juizados Especiais (Leis 9.099/95 e 12.153/09) 
Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato 
Grosso 
Legislação Extravagante 
Legislação Ambiental 

 

10.2 A prova objetiva será aplicada, em data a ser definida oportunamente, nos locais 
indicados em edital específico, publicado com pelo menos cinco (5) dias de antecedência, 
com início previsto para as 08h e término para as 12h (Mato Grosso). 

10.3 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, que será o único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento do cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na 
capa do caderno de questões personalizado.  

10.4 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato. 

10.5 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de respostas serão de 
inteira responsabilidade do candidato. 

10.6 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
a) o cartão de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações.  

10.7 Somente o cartão de respostas será considerado para efeito de correção da prova objetiva. 
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11. DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA 

11.1 O candidato somente receberá a prova prática de sentença após a entrega da prova 
objetiva.  

11.2 Aprova prática de sentença deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou participação 
de outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência, se a deficiência 
impossibilitar a redação pelo próprio candidato e/ou de candidato a quem tenha sido 
deferido atendimento especial para a realização da prova. Nesse caso, o candidato será 
acompanhado por um FISCAL devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, 
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

11.3 As folhas de resposta da prova prática de sentença não poderão ser assinadas, rubricadas, 
nem conter, em outro local, que não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que 
identifique o candidato sob pena de eliminação. 

11.4 As folhas de resposta não serão substituídas por erro de preenchimento do candidato. 

11.5 Terá sua prova anulada o candidato que não devolver as folhas de resposta da prova prática 
de sentença. 

11.6 Somente será permitida, consulta a Constituição Federal, Código Civil, Código de 
Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Leis n. 8.078/90 e 9.099/95, 
sem anotações e comentários. 

 
12. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

12.1 A prova objetiva valerá de zero (0) a cem (100). 

12.2 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a cinco (5) pontos, caso a resposta do candidato esteja em 
concordância com o gabarito definitivo da prova. 

12.3 O cálculo da nota da prova objetiva será igual ao número de acertos multiplicado por cinco 
(5). 

12.4 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a sessenta 
(60) pontos na prova objetiva de seleção. 

12.5 Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) pontos terão corrigidas 
as suas provas práticas de sentença. 

12.6 A prova prática de sentença valerá de zero (0) a cem (100). 

12.7 Deverão ser considerados na avaliação da prova prática de sentença o conhecimento sobre 
o tema jurídico, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição. 

12.8 Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 
sessenta (60) pontos em cada prova. 

 
13. NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
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13.1 A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da média final. 
13.1.1 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, desprezadas as frações além do 

centésimo nas avaliações do Processo Seletivo. 

13.2 A média final será calculada da seguinte forma: 
[NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF  
Onde:  
NPO = Nota da Prova Objetiva 
NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença 

13.3 A classificação final dos candidatos habilitados será feita em ordem decrescente de nota 
final e processada após a análise dos recursos interpostos e a aplicação dos critérios de 
desempate. 

 
14.     DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

14.1 Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas: 
a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei  

n. 10.741/2003; 
b) Tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o  

art. 440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal, condição que deverá 
comprovar no ato da inscrição; 

c) maior pontuação na prova prática de sentença; 
d) maior pontuação na prova objetiva. 
 

15.     DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  

15.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias úteis após a publicação 
do ato que tornar público: 
a) o indeferimento de inscrição do candidato; 
 
b) o gabarito provisório da prova objetiva; 
 
c) a eliminação do candidato; 
 
d) a classificação do candidato. 

15.2 Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, não cabendo 
recursos adicionais. 

15.3 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos correspondentes a esta 
questão serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a prova. 

15.4 Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos recursos, a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial. 

15.5 Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital. 
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16.     PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

16.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio 
de edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 

16.2 Na publicação das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os 
nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 

16.3 O candidato aprovado deverá apresentar no Fórum da Comarca de Nova Xavantina, Av. 
Expedição Roncador Xingú, s/n.º, Centro, no prazo de cinco (5) dias úteis, após a 
publicação do Edital do resultado final, os seguintes documentos: 
a) cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da justiça estadual e 

federal, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, dos locais em que residiu; 
 
c) declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da Comarca onde 

pretende exercer a função; 
 
d) declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, não é filiado a 

partido político e não representa órgão de classe ou entidade associativa; 
 
e) cópia autenticada do diploma; 
 
f) certidão de inscrição regular na OAB; 
 
g) certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por mais de dois 

anos; 
 
h) atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede oficial; 
 
i) duas fotografias 3x4, recentes. 

 
16.3.1 Para comprovação da experiência profissional, considera-se o efetivo exercício da 

advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em cinco (5) atos 
privativos de advogado em causas ou questões distintas, na forma prevista pelo art. 5º, 
parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 

16.4 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, mas o credenciamento, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade do Processo 
Seletivo. 

 

17.     DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

17.1 A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça e publicada no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
18. DO CREDENCIAMENTO 

18.1 Os candidatos aprovados, após a capacitação prevista no subitem 1.5, serão habilitados a 
ser credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de classificação, no 
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limite de vagas existentes ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade do 
Processo Seletivo, pelo período de até dois (2) anos, admitida uma única prorrogação. 

18.2 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de cinco (5) dias 
úteis para se apresentar ao juiz responsável pelo Juizado Especial na comarca para a qual o 
candidato foi credenciado, devendo, nesse momento, assinar o termo de compromisso e 
responsabilidade, sob pena de configuração de desistência. 

18.3 No caso de desistência formal, prosseguir-se-á o credenciamento dos demais candidatos 
habilitados, observada a ordem classificatória. 

 
19.     DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, comunicados, 
resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou publicados no 
Diário da Justiça Eletrônico. 

19.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será 
comunicada em edital ou aviso a ser publicado. 

 
Nova Xavantina - MT, 09 de fevereiro de 2018. 
 
Doutora Luciene Kelly Marciano Roos 
Juíza de Direito-Diretora do Foro 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE VAGAS 

 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
UNIDADE JUDICIÁRIA VAGAS  

JUIZADO ESPECIAL  01 
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ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

PORTUGUÊS: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego e formas de tratamento e colocação. Emprego de tempo e modos verbais. Vozes do 
verbo. Concordância nominal e verbal.  Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. 
Pontuação. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. 
Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. Do Poder Judiciário – Do Supremo Tribunal Federal – 
Do Superior Tribunal de Justiça – Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais – Dos 
Tribunais e Juízes dos Estados – Das Funções Essenciais à Justiça – Do Ministério Público – Da 
Advocacia e da Defensoria Pública – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica – Da 
Política Urbana – Do Sistema Financeiro Nacional – Da Educação – Do Meio Ambiente – Da 
Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso. 
 
DIREITO CIVIL: Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro). Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos 
jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, 
aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; Da propriedade móvel e imóvel – da Aquisição, 
usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel). Prescrição e 
Decadência. Dos contratos. Das várias espécies de contrato. Dos atos unilaterais. Dos Títulos de 
Crédito. Dos títulos de crédito. Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios 
creditórios. Do direito de empresa. Da sociedade. Do estabelecimento. Direito do Consumidor – 
Lei n. 8.078/90 (CDC). 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Condições da ação. Pressupostos processuais. Das despesas 
e das multas. Da substituição das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. 
Da intervenção de terceiros. Do Ministério Público. Da competência. Das modificações da 
competência. Da declaração de incompetência. Do juiz. Dos poderes, dos deveres e da 
responsabilidade do juiz. Dos impedimentos e da suspeição. Dos auxiliares da Justiça. Da forma 
dos atos processuais. Dos atos em geral. Dos atos da parte – dos atos do juiz – dos atos do 
escrivão ou do chefe de secretaria. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Dos prazos 
processuais. Das comunicações dos atos. Das nulidades. Audiência – Conciliação – Instrução e 
Julgamento – Provas – Depoimento Pessoal – Confissão – Exibição de Documento ou Coisa – 
Prova Documental – Prova Testemunhal. Da Execução em geral. Das Partes. Dos requisitos 
necessários para realizar qualquer execução. Da Responsabilidade Patrimonial. Das Disposições 
Gerais. Das Diversas espécies de execução – das disposições gerais. Da Execução para Entrega 
de Coisa. Da Execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da Execução por Quantia Certa 
contra devedor solvente. Dos Embargos do devedor – das disposições gerais. Dos Embargos a 
execução. Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução – da suspensão. Da extinção. 
 
DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime – das penas, das espécies de penas. Tipos 
penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções – Trânsito – Ambientais. Da 
aplicação da pena – Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei n. 10.826/2003 (Porte 
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de Arma). Conversão da pena de prestação de serviço à comunidade em privativa de liberdade. 
Dos delitos abrangidos pela Lei n. 9.099/95. Decreto–Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 
(Lei das Contravenções Penais). 
DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do inquérito policial. Da ação 
penal. Da competência. Da prova. Das citações e intimações. Da aplicação provisória de 
interdição de direitos e medidas de segurança. Da sentença. Dos recursos: do recurso em sentido 
estrito e da apelação, dos embargos, do recurso especial e do recurso extraordinário. Do habeas 
corpus. Da execução das penas. 
 
JUIZADOS ESPECIAIS: Lei n. 9.099/95, Lei n. 12.153/09 e Lei Estadual n 6.176, de 18 de 
janeiro de 1993 e suas alterações.  Resoluções e Provimentos específicos aos Juizados Especiais 
do Estado de Mato Grosso. Enunciados Nacionais e Estaduais. 
 
DA ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO: 
Lei n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008 (SDCR PJMT). Lei Complementar Estadual n. 270/2007, 
de 02 de abril de 2007 (institui nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e 
o Conciliador, como auxiliares da Justiça e dá outras providências), com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar Estadual n. 513/2013. Lei Complementar n. 04, de 15 de 
outubro de 1990 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). 
 
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE: Lei Ordinária n. 10.259, de 12 de julho de 2001 (dispõe 
sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal). Lei 
Ordinária n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (institui o Código de Trânsito Brasileiro). Lei 
Ordinária n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências). Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 (institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). Lei Complementar n. 128, de 19 de 
dezembro de 2008. Lei n. 12.441, de 11 de julho de 2011 (permite a constituição de empresa 
individual de responsabilidade limitada). 
 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 (institui o código 
florestal). Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências). Lei n. 
9.605, de 13 de fevereiro de 1998 (dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências). Lei Complementar 
Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995 (dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente 
e dá outras providências). 
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO 

Nome completo: 
 
Sexo: 
Masc. (   )      Fem. (   )                       

Data de Nascimento:  
 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 
 

Naturalidade: UF: 

Filiação 
Pai:___________________________________________________________________________ 
 
Mãe:__________________________________________________________________________ 
 
Identidade: 
 

Órgão Expedidor: Data de Expedição: 

CPF: 
 

OAB:                                 UF: Data de Expedição: 

Endereço Residencial (atual): 
 
Bairro: 
 

Cidade: UF: 

CEP: 
 

Fone: Celular: 
 

E-mail: 
 

 
ENDEREÇO DE LOCAL DE TRABALHO 

Empresa/Órgão: 
 
Função: 
 

Tempo de Serviço/Período: 

Endereço: 
 
Rua: 
 

N.º 
 

Complemento: 
 

Bairro: 

Cidade: 
 

CEP: U.F. 

Telefone: 
 

Telefone: Telefone: 

 
ESCOLARIDADE 

Instituição em que concluiu o Ensino Superior 
 
Cidade: 
 

U.F. 

 
Assinatura do candidato: 
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